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BAISI NELAIME Amerikiečiai Suplie- Ą DytL
COLUMBIJOJ. kė Lietuvos Spor- AUtOHlODllllĮ UlllJOS Byla

TOKIJO JAU NUSILEI
DŽIA MASKVAI. Anglijos Jurgis Jau

Rusija pasakė, kad ji karo 
nebijo, ir japonai tuoj 

nusigando.
Rusų-japonų santikiai se

nai jau įtempti. Kadangi ir 
vieni Ir kiti yra giliai įsiti
kinę, kad karas tarp jų ne
išvengiamas, tai kiekvienas 
incidentas pasieny sukelia 
daug lermo abejose pusėse. 
Paskutinėmis dįenomis ja-
ponai pakėlė lermą dėl to, 
kad rusai užėmė tūlą kalną 
netoli Changkufengo, kur 
sueina Rusijos, Mandžiuko 
ir Korėjos sienos. Japonai 
tuoj pradėjo bombarduoti 
Maskvą protesto notomis ir 
reikalauti, kad Sovietų ka
reiviai tuojaus iš užimtos 
teritorijos pasitrauktų. Ne
gana tų protestų, japonai 
pradėjo gąsdinti rusus pa
vartosią ginklo spėką ru
sams iš to kalno išvyti, jei
gu jie geruoju nepasitrauks.

Tokį grąsinimą įteikė So
vietų valdžiai pereitą sąvai- 
tę Mamoru Šigemitsu, Ja
ponijos atstovas’ Maskvoje.

Sovietų užsienių reikalų 
komisaras Litvinovas šituos 
japonų grąsinimuS atmetė 
ir pareiškė, kad Japonijos 
grąsiniimd ginklais Rusija 
visai nesibijanti ir iš užimto 
kalno rusai visai nesitrauk
sią, nes tas kalnas priklau
sąs Rusijai.

Japonija nusiuntė da vie
ną protesto notą Rusijai, 
bet ir šita buvo atmesta. 
Magaryčioms rusai da nu
siuntė kelis karo laivus ties 
ginčijama teritorija.

Pamatę, kad rusai grąsi- 
nimų nebijo, japonai patys 
nusigando, kad neišprovo
kuotų karo. Jų tonas tuoj 
suminkštėjo ir jie pradėjo 
trauktis atgal.

šitas drąsus išsišokimas ir 
paskui nusigandimas buvo 
didelis Japonijos prestyžui 
smūgis. Jokia didelė vals
tybė nėra da išstačiusi save 
tokiai pajuokai, kaip dabar 
išstatė save Japonija. Čia 
jau netik sarmata, bet kartu 
ir prisipažinimas prie savo 
silpnumo. Japonija parodė 
pasauliui, kad ji bijosi karo 
su Sovietais.

Taigi, kiek šis konfliktas 
Japonijos prestyžą sumaži
no, tiek Sovietų reikšmę pa
kėlė. Po to, kai Rusijoj pra-
sidėjo valdininkų ir armi
joj vadų urminis šaudymas, 
pasauly buvo susidariusi 
nuomonė, kad Raudonoji 
Armija labai susilpnėjo ir 
Rusija dabar negalėtų ka
riauti. Matyt, tokios nuomo
nes laikėsi ir japonai, jeigu 
jie tikėjosi tokiu blofu Mas
kvą nugąsdinti. Bet kai jie 
pamatė, kad ji nesibijo, jie 
patys nusigando.

Šitas incidentas nemaža 
pakenks Japonijos milita- 
ristams ir Kinijoj, nes kinie-
čiai dabar drąsiau kariaus, 
kai jie pamatė šitą japonų 
silpnumą. C

ITALAI NUMUŠĖ ISPA
NIJOJ 580 ORLAIVIŲ.
Mussolinis anądien pasi

gyrė, kad jo lakūnai Ispa
nijoj numušė jau 580 loja- 
listų orlaivių. •

Sugryžo iš Pran
cūzijos.

Anglijos Jurgis (kara
lius) viešėjo Prancūzijoj 3 

Į dienas. Prancūzai iškėlė 
jam tokį priėmimą, kokį 
monarchai keldavo tik 17- 
tame šimtmety. Šaudė ar- 
motos, griovė muzika, pu
tojo šampanas ir pasigėrę 
franeuzai rėkė: “Vive le
Roi!” (lai gyvuoja kara
lius). Iškilmės buvo daug 
didesnės, negu Mussolinis 
buvo suruošęs Romoj Hitle
riui. Franeuzai norėjo tuo 
parodyt, kad tarp Francuzi- 
jos ir Anglijos yra labai ge
ri santikiai, ir todėl tegul 
fašistai nedrįsta užkabinti 
Francuziją. Po trijų dienų 
vaišių ir iškilmių, anglų Jur
gis su savo Elzbieta parvy
ko atgal į Londoną ir vėl 
atsisėdo rūkais apsuptoj 
saloj.

Teroras Palestinoj 
Nesiliauja.

Haifos mieste, Palestinoj, 
šį p; godelį žydai vėl metė 
bombą į susirinkusius ara
bus turguje. Sprogimas už
mušė 39 arabus. Bombos, 
gaisrai ir šaudymai poška 
po visą “šventą žemę.” Ara
bai žudo žydus, o žydai nai
kina arabus. Anglų valdžia, 
kuriai pavesta globoti 
“šventą žemę,” negali jokiu 
budu kariaujančių elemen
tų sutaikyti. Nuo 5 liepos 
jau 135 žmonės užmušti ir 
daugiau kaip 300 sužeisti. 
Sumišimai prasidėjo tuo
jaus po to, kaip anglai pa
korė jauną žyduką, kuris 
šaudė į arabų autobusą.

JAPONAI PAĖMĖ “RAK
TĄ” Į HANKAU.

Japonų militaristai pa
skelbė, kad šį panedėlį jie 
paėmę Kiukijango uostą 
prie Yangtze upės, kur bu
vęs stipriausia kiniečių at
sparumo jiunktas. Paėmus 
šį miestą, kelias į Hankau 
esąs jau atdaras. Kiukijan- 
gas esąs “raktas” į kiniečių 
laikinąją sostinę Hankau. 
Bet nuo Kiukijango iki 
Hankau yra da apie 135 
mylios, taigi reikia pusėti
nai ilgo “rakto.”
JAPObJŲ ORLAIVIAI UŽ

MUŠĖ KINIJOJ 16,500 
CIVILIŲ.

Kinijos valdžia išleido 
pranešimą, kad japonų or
laiviai Kinijoj jau 16,500 
civilių žmonių užmušė ir 
21,752 sužeidė. Iki birželio 
pabaigos japonai bombar
davo Kinijos miestus 2,472 
kartu.

NACIŲ KONSULUI, NE
PATINKA HITLERIO 

VARDAS.
Filipinų salose valdžios 

užlaikomas veislinių gyvu
lių ūkis paskelbė pardavi
mui veislinius kumelius, 
tarp kurių vienas eržilas 
buvo pavadintas Hitlerio 
vardu. Vokietijos konsulas 
tuoj pareiškė protestą, kad 
tai esąs įžeidimas Vokieti
jos galvai.

tomis žiniomis, pereitos ir 
šios savaitės liūtys palietė 
12 valstijų ir padarė nema
žiau kaip $10,000,000 nuo
stolių. Nuostoliai, be abejo
nės, bus daug didesni, nes 
dabar prasideda potviniai, 
kurie taip pat daug blėdies 
pridarys. Jau šį panedėlį 
Naujoj Anglijoj prigėrė 13 
žmonių. Tarp jų buvo ir 
Norwoodo lietuvis Franas 
Norbutas. Jis bandė išgel
bėt skęstančią mergaitę ne
toli nuo Foxboro ir pats pri
gėrė. .

Skaudžiausia nuo liūčių 
nukentėjo Naujosios Angli
jos valstijos. Čia nuostoliai 
apskaitomi į $3,000,000 su 
viršum. Connecticut valsti
joj vien tabako sunaikinta 
už $1,000,000.

New Jersey valstijoj per 
audras žuvo 4 žmonės. Far- 
merių nuostoliai tenai sie
kia $500,000.

Rytų Pennsylvanijos tai
meriams skriaudos padary
ta už $1,000,000.

West Virginijoj 1,200 
žmonių pasiliko be tpastn- 
gės. Pasėlių žuvo už apie 
$200,000.

Texų valstijoj patvinusi 
San Saba upe nunešė 300 
gyvenamų namų. Nuosto
liai tenai sieksią $2,000,000.

Šį panedėlį apie Bostoną 
oras buvo prasiblaivęs, bet 
utarninke dangus vėl apsi
niaukė ir lietus pradėjo gru- 
mot iš naujo.

KONFERENCIJA PRIEŠ 
MIESTŲ BOMBAR

DAVIMĄ.
Pereitą subatą Paiyžiuje 

susirinko Pasaulio Konfe
rencija kovai prieš atvirų 
miestų bombardavimą. Su
važiavo 1,100 delegatų iš 30 
šalių. Anglijos lordas Cecil 
pareiškė, kad tokie reiški
niai, kaip bombardavimas 
Etiopijos, Ispanijos ir Kini
jos miestų, negali but ki
taip pavadinti, kaip baisi 
žmogžudystė — beginklių 
žmonių žudymas. Kiti kal-1 
bėtojai taip pat pasmerkė 
žmogžudžius.

Nukritęs minion orlaivis 34 
žmones užmušė ir 150 

sužeidė.
Bagotos mieste, Colom- 

bijoj, pereitą nedėldienį į 
susirinkusią minią nukrito 
kariuomenės orlaivis. Ži
nios sako, kad 34 žmonės 
buvo užmušta ir apie 150 
sužeista; tačiau mirčių skai
čius pasieksiąs gal 50, nes 
sužeistųjų esą labai sunkiai 
ir apie 15 iš jų turėsią mirti.

Pereitą nedėldienį Bago- 
toj buvo atidalyta naujas 
laukas kariuomenės mankš
tai, taigi buvo kariuomenės 
paradas, skraidė armijos 
orlaiviai, kalbėjo aukšti val
dininkai ir dalyvavo kitų 
valstybių diplomatiniai kor- 

I pusai. Tų ceremonijų pa
žiopsoti buvo susirinkusi 
50,000 žmonių minia. Vie
nas kariuomenės orlaivis 
nusileido visai žemai ir no
rėjo praskristi minios vir
šum tarp dviejų didelių pą- 

i statų, kurie buvo pastatyti 
valdininkams. Bet orlaivio 
sparnas užkliuvo už vieno 
pastato ir nėrė į minią, tar
tum dalgis kapodamas žmo
nėms galvas. Paskui jis nu
dribo žemėn ir sprogdamas 
aptaškė daug sužeistų žmo
nių liepsnojančiu gazolinu. 

! Lakūnas sudegė visai. Mi
nioj kilo baisus klyksmas 
ir panika. Žemė buvo nu
klota kruvinais žmonėmis. 
Klaikus buvo reginys.

AMERIKA PARDAVĖ 
JAPONIJAI GINKLŲ 

UŽ $273,000,000.
“New York Times” sako, 

kad pereitais metais Japo- j 
nija nupirko Amerikoj gin
klų ir kitokios karo medžia
gos už apie $200,000,000, o 
šįmet per 4 mėnesius nupir
ko da už $73,000,000. Tuo. 
tarpu gi Kinija*i Amerika 
pardavė visokių prekių už 
$50,000,000 pernai ir už 
$17,000,000 šįmet. Kiekvie
nam ginklų pardavimui val
džia duoda tam tikrą leidi
mą. Tik Ispanijos valdžiai 
tokių leidimų Washingto- 
nas neduoda. Matyt, jis uo
liai pildo Anglijos patari
mą.
UKRAINOJ SUŠAUDYTI 

DU ŪKININKAI.
“Sovitskaja Ukraina” 

praneša, kad šio’/.is dieno
mis Aleksiejęve buvo su
šaudyti du ūkininkai už sa
botažą. Teisme buvę paro
dyta, kad jie leido javams 
laukuose suputi ir nešėrė 
gyvulių kaip reikia.

GU-

tininkus.
Iš Kauno pranešama, kad 

Amerikos lietuvių boksinin
kas Martynaitis supliekė 
Lietuvos boksininkus ir ga
vo užtai aukso medalį.

Amerikietis Mačionis ga
vo aukso medalį už gerą 
plaukimą. Per 24 minutes 
jis perplaukė 1,500 metrų 
(4920 pėdų arba 1640 yar- 
dų).

Plaukimu taip pat gerai 
pasižymėjo amerikietis Bi- 
kinas. Niekas iš Lietuvos 
plaukikų negalėjo su jais 
susilyginti.

“Lietuvos Žinios” nese- lininkai, U 1___
nai rašė, kad Latvijoj Lie- waukee, Clevelando, Tole- 
tuvos sportininkai irgi ture- do ir vietiniai komunistai, 
ję “juodą dieną.” Ameriko- Jų prisikimšo pilnas kori- 
niškai sakant, 1 
“juodą akį.”

Prasidėjo Kumštynėmis
TEISIAMI 4 PAŠALINTI 

VIRŠININKAI.
“Aš juos kaltinu, kad dirb

dami komunistų naudai jie 
griauja uniją,” sako prezi

dentas Homer Martin.
Šį panedėlį Detroite pra

sidėjo suspenduotų automo
bilių unijos (U. A. W.) vir
šininkų byla. Juos teisia 
unijos Pildomoji Taryba. Į 
posėdžio salę pradėjo grūs
tis teisiamųjų viršininkų ša- 

iš Lansingo, Mil-

Vakaruose Siaučia
Mišku Gaisrai.

l.

Kuomet Amerikos rytuo
se nuo didelių liūčių skęsta 
miestai ir laukai, tai vaka
ruose siaučia miškų gaisrai. 
Girios dega visu F_
pakraščiu, nuo Californijos 
iki Kanados Vancouvero ir 
Britų Kolumbijos. Bet dau
giausia nuostolių ugnis pri
darė Washingtono valsti
joj, kur per 10 dienų išdegė 
35,000 akru gražiausio miš
ko.

FARMERIŲ PAJAMOS 
ŠĮMET SUMAŽĖJO.

Agrikultūros Departamen
tas Washingtone apskaičia
vo, kad šįmet Amerikos far- 
meriai per liepos ir rugpiu- 
čio mėne’sius gausią už savo 
produktus apie $2,000,000,- 
000. Pernai tuo pačiu lai
kotarpiu farmeriai turėję 
342 milionu dolerių dau
giau pajamų.

PENNSYLVANIJOS 
BERNATORIUS PRIEŠ |

TEISMĄ.,
Pennsylvanijos guberna

torius Earle sušaukė nepa
prastą legislatures posėdį, 
kad užduoti smūgį Vyriau
siam Teismui, kuris ryžosi 
uzurpuoti sau legislatures 
galią. Mat, teismas ėmėsi 
tyrinėti bedarbių šelpimo 
.administraciją Pennsylva-i 
nijos valstijoj, norėdamas WAUKEGANE PASIBAI-

GĖ LIEJYKLOS STREI
KAS.

Waukegan, Ill. — Nuo 6 
birželio čia streikavo Chica
go Hardware Foundry Co. 
liejyklos darbininkai. Strei
ką apskelbė CIO unija dėl

diskredituoti prieš rinki
mus gųibernatorių Earle. 
Earle gi sako, kad teismas 
neturi teisės tyrinėjimų da
lyti. Toks tyrinėjimas pri
klauso legislaturai, todėl jis 
ir sušaukė legislatures ne
paprastą posėdį, kad ji šėl- to, kad kompanija nukapo- 
pimo aparatą ištirtų ir Vy-!jo darbininkams 10 nuošim- 
riausiam Teismui nosį nu- čių atlyginimo. :i- — 
brauktu. vaitę streikas

---------- ,1.. '

IŠ ISPANIJOS SUGRYŽO 
25 SUŽEISTI AME

RIKIEČIAI.
Pereitą sąvaitę franeuzų 

garlaivis “Champlain” at
vežė New Yorkan 25 sužei
stus amerikiečius iš Ispani
jos. Jie prigulėjo Lincolno 
Brigadai. Sužeistųjų tarpe 
yra ir Juozas Sakalauskas, 
lietuvis iš Worcesterid.

GRAIKIJOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Pereitą sąvaitę Graikija 
turėjo smarkų žemės drebė
jimą. Atėnų žiniomis, nedi
delis Lefanakos miestelis 
tapo visiškai sugriautas. 
Oropos miestely sugriuvo 
kalėjimas. Neapalati jos 
miestely išliko tik keli trio- 
besiai sveiki. Iš viso buvę 
užmušta nemažiau kaip 20 
žmonių.

Suffield, Conn. — Trys 
banditai pereitą sąvaitę čia 
užpuolė First National Ran
ką ir pagrobė $6000.

Į štai šauks “nepaprastą” li
nijos konvenciją, kad paša
lintų Martiną. Bet Martinas 

j tokiai konvencijai vargiai 
pritars, ir todėl, jei komuni
stai ją sušauks, ji bus nele- 
galė. Jeigu ginčas atsidur
tų į valdžios teismą, jie pra
laimėtų.

Jeigu tikėti Martinui, tai 
komunistai tik triukšmauja, 
bet jų spėkos unijoj esan
čios nedidelės. Jie kontro
liuoją tik 12 lokalų, tuo taip 
pu kai apie 200 kitų lokalų 
pilnai sutinką su jo nusista
tymu prieš komunistų poli
tiką. Bet jeigu tikėti komu
nistams, tai visa automobi
listų unija esanti nusista- 
čiusi prieš Martiną; ji sto
janti už suspenduotus virši- 

I ninkus, taigi ir už komunis- 
! tinę politiką.

Vistiek kuo šitie kivirčai 
pasibaigt, unijai naudos iš 
jų nebus. Savytarpė neapy
kanta jau pasėta ir pašalinti 
ją bus sunku. Naudos iš to 
visko gali but tik automo
bilių kompanijoms.

tai reikštų dorius. Unijos pirmininkas 
Martin paprašė teisiamųjų 
buvusių viršininkų, kad jie 
patartų savo šalininkams 
išsiskirstyt, bet tie atsisakė. 
Galų gale susirinkę komuni
stai pradėjo veržtis salėn. 
Maršalkos nenorėjo jų leis
ti. Prasidėjo triukšmas. Pa- 
šalintasai iš kasieriaus pa- 

Pacifiko reigų komunistas Addes 
smogė unijos laikraščio at
stovui Silvermanui į nosį ir 
sukruvino ją. Tuomet pra
dėjo ir kiti kumščiųotis.

Suspenduoti arba paša- PASKIRTAS RESYVER1S. 
linti unijos viršininkai sako, j 
kad jie šito teismo sprendi- 'neša, kad naciu Šiegfnedo 
mu nebus patenkinti ir rei- kempei ant Long Islando 
kalaus šaukti nepaprastą busiąs paskirtas resyveris, 
Unijos konvenciją, kad pa- kuris stengsis sukolektuot 

$10,000 pabaudos, kurią 
teismas uždėjo slaptai hit
lerininkų organizacijai New 
Yorko apylinkėj. Tai pa
baudai sumokėti laikas pa
sibaigė jau 22 liepos, bet iki 
šiol Hitlerio agentai tos su
mos da nesudėjo. Jų vadas 
Fritz Kuhn pasakęs, kad 
prieš tą pabaudą jie kovo
sią. “Well, jeigu naciai no
rės kovoti, tai mes paimsi
me jų kempę ir parduosimė 
iš varžytinių,” pasakęs pro
kuroro padėjėjas Henry.

NACIŲ KEMPEI BUSIĄS

New York Times” pra-

Pereitą są- 
pasibaigė ir

I šią sąvaitę darbininkai gry- 
,žo darban kompanijos išly
gom.

IŠ LEHIGH VALLEY KA
SYKLŲ PAŠALINTA 

1,200 MULŲ.
Wilkes-Barre, Pa.—Pe

reitą subatą Lehigh Valley 
Coal Co. čia pašalino iš 22 
savo kasyklų 1,200 mulų. 
Visi jie buvo parduoti, nes 
jų vietą užėmė mašinos. Se
niau mulai buvo vartojami 
anglių vagonėliams traukti 
prie šaftų. Dabar tuos va
gonėlius Jau varo elekra. 
Taigi, masinos atima darbą 
netik iš darbininkų, bet ir iš 
gyvulių.

šalintų prezidentą Martiną, 
kurį jie vadina “lovestonie- 
čiu.” Lovestonas kitąsyk 
buvo Amerikos komunistų 
vadas, bet dabar vadovau
ja Nepriklausomai Komuni
stų Lygai, kurią oficialieji 
komunistai vadina “trocki- 
ninkų bala;” Taigi ir auto
mobilistų unijos preziden
tas Martinas esąs “trocki- 
ninkas.” Jis išmėtęs iš unijos 
geriausius jos veikėjus, tik
ruosius komunistus.

Bet Martinas sako, kad 
jis nesąs joks trockininkas. 
Jis prašalinęs iš unijos 5 
viršininkus dėl to, kad jie 
naudoję uniją savo politi
kos tikslams. Jis griežtai 
priešingas maišyti į unijos 
reikalus politiką.

Šitoj byloj yra teisiami 4 
buvusieji viršininkai: Fran- 
kensteen, Wells, Hall ir 
Mortimer. Buvęs kasininkas 
Addes buvo teisiamas ir 
pasmerktas anksčiau. Nėra 
abejonės, kad bus pasmerk
ti ir šitie keturi. Martinas 
sako: “Aš nekaltinu juos, 
kad jie komunistai; bet aš 
juos kaltinu, kad dirbdami 
komunistų naudai, jie griau
ja uniją.”

Automobilistų unijos vi
dujiniais kivirčais yra labai 
susirūpinęs John Lewis. Ši
ta unija priklauso prie CIO 
ir ji padarė labai daug pro
greso automobilių pramo
nėj. Iki šiol jokia unija ne
galėjo automobilių fabri
kantų fronto pralaužti, bet 
U. A. W. jį pralaužė. Tai 
buvo didelis laimėjimas 
Lewiso vadovaujamam CIO. 
Taigi Lewis labai susirūpi
nęs, kad ta jo sukurta orga- 

perkunas nizacija, kuri nulaužė auto-;

TEISMAS PANAIKINO ' 
NLRB SPRENDIMĄ.

Nacionalė Darbo Santi- 
kių Taryba (NLRB) buvo 
nusprendus, kad Fenstel 
Metalurgical korporacija 
neturėjo teisės pašalinti iš 
darbo savo darbininkų, ku
rie buvo paskelbę jai “sit- 
down” streiką, ir įsakė, kad 
visi šitaip pašalinti darbi-, 
jiinkai butų priimti atgal. 
Kompanija apeliavo į ape
liacijų teismą Chicagoj ir 
tas minėtos Tarybos spren
dimą panaikino. Kaip ro
dos, Taryba dabar kels šitą 
bylą į Vyriausį Tribunolą.,

SMARKI PERKŪNIJA 
KANADOJ.

Toronto mieste, Kanadoj, 
pereitą subatą i 
trenkė 6 gatvėkarius, su- mobilių magnatams ragus, 
skaldė daug medžių ir spy- bekovodama savo' tarpe nė
rė kelis namus.
audra apvertė apie 10 laive
lių. Lietus su ledais taip py- jos vadai bus pasmerkti, tai 
lė. kad skiepai patvino. nėra abejonės, kad komuni-

Ant ežero subiretų.
Jeigu teisiamieji keturi

UŽSAKĖ 4 DIDELIUS 
LAIVUS QUINCY DIRB

TUVĖSE.
Quincy miestely, netoli 

nuo Bostono, Bethlehem 
plieno korporacija gavo iš 
Washingtono užsakymą pay 
statyt 4 didelius prekybos 
laivus po 15,000 tonų tal
pos. Už visus 4 suderėta 
$10,236,000.
PITTSBURGHE UŽSIMU

ŠĖ 2 LAKŪNAI.
Bettis aeroporte, netoli 

nuo Pittsburgho, pereitą są
vaitę užsimušė du lakūnai: 
Richard Coulter ir Elmer 
Kerti. Vienas buvo skraidy
mo instruktorius, o antras 
mokinys. _ . v
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LIETUVA REIKALAUJA IŠ SOVIETŲ RUSIJOS 60,000 HEKTARŲ MIŠKO.
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įjS SKAITO, ras

J APŽVALGA 3
RAČKAUSKĄ UŽGRIU
VO NAUJOS BĖDOS.
Juozas Tysliava “Vieny

bėj” rašo, kad—
“Buvusiam Amerikos lietu 

vių veikėjui, keliatą metų re 
dagavųsiam TĖVYNĘ, žino
mam laikraštininkui Karoliui 
Vairui Račkauskui, kažin ko
dėl, nesiseka. Kiek anksčiau 
jis turėjo nemalonumų dėl at
skaitomybės su Lietuvos už
sienių reikalų ministerija. Ta
da jis buvo kaltinamas, pasi
savinęs kelias dešimtis tūks
tančių litų valdžios pinigų. Šį 
sykį Račkauskas nuskriaustas 
dėl to, kad kitas pasisavino jo 
redaguojamo laikraščio, ILIU
STRUOTAS PASAULIS, pi
nigus.

“Lietuvos laikraščių žinio
mis, ILIUSTRUOTAS PA
SAULIS pavirto į NAUJĄ 
PASAULĮ, svarbiausia, dėl to, 
kad to laikraščio leidėjas, pa
siglemžęs apie 45 tūkstančius 

i litų, išdūmė į Pietų Ameriką.”

Tai nekokia naujiena 
tiems Amerikos lietuviams, 
kurie laikydavo p. Račkaus
ką savo “dvasios vadu.” Jie 
vis tikėjosi, kad jis kada 
nors da atsilygins jiems už 
“Atstatymo Bendrovės” ir 
“Resurcino” numelžimą, 
bet kaip dabar išrodo, tai 
vargiai tos viltys galės išsi
pildyti.

Matyt, nelaiminga žvaig
ždė švietė, kuomet p. Rač
kauskas atvažiavo šin pa
saulin. Prie ko tik jis savo 
pirštus prikiša, viską grie
bia velnias. Taip žlugo A- 
merikoje jo įkurta “Lietu
vos Atstatymo Bendrovė”, 
su apie $500,000; taip žlugo 
jo pastatytas “Resurcinas;” 1 
taip žlugo iš Afrikos jo par
vežami Lietuvos valdžios Į

riu. Trockio išmetimas ir jo 
šalininkų nuolatinis šaudy
mas, tai tikra demokratija.

Bet kuomet Amerikos So
cialistų Partija pašalino po
rą narių, kurie trukdo jos 
veiklą, tai jau ne demokra
tiška.

Tai įdomi galvosena.

“VILNIS” ŠAUKIASI PA
GALBOS.

Chicagoj leidžiamas lietu
vių komunistų dienraštis 
“Vilnis” šaukiasi į savo 
draugus aukų. L. Pruseika 
rašo:.

“Niekad neužmirškime mu
sų garbingą tradiciją prie bi
le progos, bile suėjime parink
ti aukų musų spaudai.

“Jei mes sistematiškai, die
na iš dienos, rūpinsimės ‘Vil
nim,’ tai niekad neprieisim 
momentą, kada reikėtų galva
trūkčiais šaukti ‘gelbėkite’.”
Chicagoje eina ik kitas

pažangios krypties dienraš
tis, tai “Naujienos.” Trečią 
lietuvišką dienrašti tenai 
leidžia klerikalai. Savaimi 
suprantama, kad vienai ko
lonijai išlaikyti 3 dienraš
čius nėra lengva.

Mums rodos, kad- geriau
sia Chicagos pažangiems 
išeitis, tai užbaigti savo gin
čus, o sueiti krūvon ir pasi
tarti, kaip sustiprinti savo 
spaudą.

Jeigu mums reikėtų jų 
ginčą spręsti, tai mes pasiū
lytume šitokį planą: tegul 
“Naujienos” eina kas diena,' 
o iš “Vilnies” padaryt są-: 
vaitraštį. Tuomet viens ki- i 
tam konkurencijos neda- Į 
rys ir abiem bus lengviau.

Du pažangus dienraščiai 
vienai-lietuvių kolonijai ne
reikalingi.

pinigai, ir taip dabar buvo 
nuluptas kailis “Iliustruo
tam Pasauliui.”

Reikėtų tokius pirštus už
daryti į tokią vietą, iš kur 
jie negalėtų nieko pasiekti.

AČIŪ TAU, DIEVE, KAD 
MES NE TOKIE.

“Laisvės” 23 liepos lai
doje A. B. rašo:

“ ‘Socialist Call’ (liepos 23) 
praneša, kad garsiam Mil- 
waukes mieste -;iš Socialistų 
Ęartijo^. esą> išmesti laukan 
senių Socialistai Harold Chis- 
toffel ir Arthur Ludwigsen. 
Už ką gi? Ogi už tai, kad jie 
‘buvo1- persiėmę komunistinė
mis tendencijomis’ ir ‘sekė 
komunistinę liniją darbo uni
jų judėjime’ ir visur kitur.
; “Už tai laukan iš partijos, 
nors toj partijoje butų išbu
vęs beveik visą gyvenimą. Ne
sistebėtumėme. jeigu tos par- 

ftijos vadai nuolat negiedotų, 
kad jų partijoj pilniausia lais-1 
vė ir demokratija viešpatauja, 
kad joje sutelpa visokios nuo
monės ir tt.”

Tai matote, kaip negra
žiai socialistai elgiasi su se
nais savo draugais! Komu
nistai niekados taip nepa
darytų. Jie, mat, tikri de
mokratai !

Matyt, draugas A. B. už
miršo, kad komunistas Sta
linas išmetė iš komunistų 
partijos komunistą Trockį. 
Išmetė netik iš partijos, bet 
ir iš Rusijos išvijo. O Troc
kis juk buvo da senesnis 
partijos narys, negu Stali
nas. Ir Trockio nuopelnai 
Taiybų Sąjungai yra daug 
didesni, negu Stalino. Jeigu 
ne Trockio sukurta Raudo
noji Armija, tai Rusiją šian
dien valdytų ne komunistai, 
bet Kolčakas, Denikinas ir 
iVrangelis.

Nežiūrint šitų Trockio 
Nuopelnų, draugas A. B. va
dina jį “niekšu.” “Niekšas” 
jis vien tik dėl to, kad nesu
tiko su nauju joartįjos lydę-

Unija Skelbia Boiko
tą Radio Kompanijai

“LTnited Electrical, Radio 
and Machine Workers of 
America” unija paskelbė 
Philco radijams . ir kitiems 
jos praduktams boikotą, 
nes nuo šių metų gegužės 1 
dienos ši korporacija yra 
pašalinus iš savo dirbtuvių 
Philadelphijoj 10,000 dar
bininkų ir paskelbusi jiems 
Jokautą.
’ Gegužės 1 dieną pasibai
gė darbo sutartis tarp tos 
kompanijos ir darbininkų. 
Iki šiol Philco' dirbtuvėse 
buvo pripažinta CIO unija 

. ir darbininkai dirbo tik 36 
I valandas į sąvaitę.

Dabar kompanija pasiūlė' 
pasirašyti naują sutartį 5 
metams, tačiau norėjo šito
kių permainų:

1. Unija dirbtuvėj nepri
pažįstama.

2. Algos turi but nukapo
tos nuo 20 iki 40 nuošimčių.

3. įvesti 44 valandų dar-j
įbo sąvaitę ir atleisti 7,5Q01 
'darbininkų.

4. Panaikinti aukštesnį 
atlyginimą už viršlaikį. '

5. Panaikinti senesniųjų ( 
darbininkų teises.

i Darbininkai, žinoma, ši
tokį pasiūlymą, atmetė. 
Tuomet kompanija uždarė 
savo dirbtuves ir pradėjo' 
kraustytis kitur. Unijos va
dai sako, kad kompanijos 
tikslas esąs išskirstyti savo 
gamybą nedidelėmis dirb
tuvėlėmis po įvairius mies
telius, taip kad jų negalėtų ’ 
kontroliuoti unija.

Todėl įvairiuose unijos lo- ( 
kaluose dabar tapo iškabi-; 
nėti plakatai, kurie kviečia 
boikotuoti tos kompanijos 
gaminius.

Amerikiečiai mano, kad so
cializmas, tai tokia svajonė, pa
gal kurią visi žmonės turėtų 
but lygus ir visi turėtų gauti 
vienodą užmokestį už darbą.

Gub. La Follette.

sieitų to miško pagamini-, persiplukdyti per Lenkijos 
mas ir pristatymas, gal daug j valdomą teritoriją.
brangiau, negu tas miškas | gį klausimą daro aktua- 
vertas, tai Lietuva tokiomis; lesniu ir tai, kad dabar Lie- 
sąlygomis ir negalinti miš-.tuvoje jau jaučiamas miško 
ko perimti. Jei miškas butų j trukumas. Kitos valstybės, 
atiduodamas, pav., iš Ar- turėdamos tokį miškingumą, 
changelsko ir kitų tolimų kaip dabar turi Lietuva,! 
sričių, tai tranzitas butų la- mišką jau importuoja, o'- 
bai brangus. Lietuvos valdžia vis dar rodo, uwicuu, □«

Lietuvai pačiai tą mišką daugiau jo iškerta, vis dau-(sutiktų, nes auksas ir jiems 
usigaminti Sovietų Sąjun- giau užsieniams parduoda, reikalingas.

(Miško medžiaga Lietuvoje Į - ■ ■ _ =
, w Gaminimo ir tranzito iš-1 jau tiek pabrango, kad NUSIŠOVĖ NEW YORKO
nuosta- perduodamą miško kiekį laidų apskaičiavimų taip i žmonės ir malkų nebegali,1 SENATORIUS 

tas vis dar nėra įgyvendin- patys pagamintų ir prie Lie- pat nepatiekianti. ! nusipirkti. j
tas. Kadangi sutarty nėra tuvos sienos pristatytų; už Lietuva tą klausimą iš-j Tai štai, kodėl dabar Lie- Pereitą sąvaitę New Yoų- 
aiškiai apibrėžta atiduoda- sugaminimą ir pristatymą spręsti norinti ypač dėl to, ,tuva susirūpino gauti iš So-Jke nusišovė valstijos sena- 
mo Lietuvai miško tvarka Lietuva turėtų Sovietų Rusi- kad užmezgus normalius vietų tuos 60,000 hektarų, torius Julius S. Berg, kurį 
ir su tuo susijusios išlaidos, jai užmokėti. Bet kadangi santykius su Lenkija, leng- miško. grand jury apkaltino kyšių
tai ligšiol tas miško kiekis sunku apskaičiuoti, kiek at- viau tą mišką galima esą I Tardamosi su Sovietais,' ėmimu ir sukčiavimu.

i Tas yra prižadėta jai 1920 
metų sutartimi.

1920 metų liepos 12 d., 
Maskvoje buvo sudaryta 
tarp Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos taikos sutartis. Toje 

[sutartyje, be ko kita, numa
tyta, kad Lietuvos atsistaty
mo reikalams Sovietų Rusi
ja duoda Lietuvai 60,000 
hektaru miško.

Nuo sutarties pasirašymo 
jau praėjo 18 metų, o tas 
Taikos sutarties

I Lietuvai vis neperduoda
mas. Tačiau Lietuvos vy- 
1 Gausybės atstovai visomis 
progomis tą Lietuvos pre
tenziją vis kėlė ir kelia. Dėl 
tos pretenzijos ypač susirū
pinta dabar ir Lietuvos at
stovas Maskvoje p. Baltru
šaitis įgaliotas šiaip ar taip 
šį reikalą sutvarkyti. Sovie
tų Sąjunga sutinka taikos 
sutartimi numatytą miško si 
kiekį Lietuvai atiduoti, bet ga nesutinkanti leisti, 
tokiu budu, kad jie patys C

Lietuvos valdžia iškelia 
naują sumanymą: ji siūlo, 
kad tą 60,000 hektarų miš
ko Sovietų Rusija pakeisti! 
kitokia vertybe, pavyzdžiui, 
pinigais. Jeigu Sovietai su
tiktų už tą mišką duoti auk
so, tai Lietuvos valdžia pri
imtų jį mielu noru. Bet neiš- 

’ >. kad Sovietai su tuo

KOSTUMERIAMS
PAAIŠKINIMAS APIE UŽVADAVIMUS

Išdirbėjai visokių žymių produktų, vienokiu ar kitokiu budu, I I
turėjo apsisaugot prieš nedorybes užvadavimais. Nepersenai 
mes gavome kelioliką pasiskundimų, kad nesąžiningi ir trumpa
regiai pardavėjai laužo savo pareigas publikai užvaduodami 
pigesniais Eliais vietoj PICKWICK ALE, tai yra produktas 
Haffenreffer & Co., Inc. Didelė dauguma pardavėjų, bendrai 
su mumis dirba dėdami didžiausias pastangas kad panaikinti 
užvadavimus, ir Alcoholic Beverages Control Commissiono 
agentai prižiūri ir nuolatos patraukia tuos prasižengėlius 
atsakomybėn.

f ,'

Daugelis musų kostumerių supranta, kad ypatingas skonis 
PICKWICK ELIAUS palengvina jiems greitai pastebėt užvadą. 
Todėl mes prašome prisiminti tą skonį kaipo apsaugą nuo užva
da vimų. Tokia kostumerių kooperacija bus geriausia apsauga 
prieš taip neteisingą ir nelegališką praktiką. * ‘

Kuomet kitą kart už sisakysit stiklą PICKWICK ELIAUS, vi-
’ “J“' U ' • r ’ j . ' ' • . ’ *> ’ į . z •» - ;

supirma, persitikrinkit kad pardavėjas prileidžia Eliaus iš offi-
‘ i jį i . >

cialio PICKWICK ALEf krano; antra, patikrinkit ar skonis to
' > J • i > C I* ’ ' N /

Eliaus, kurį jums padavė, turi toki karakterį ir skonį, kuriuomi
1 L i i ’ ■; \ i

PICKWICK ALE pasižymi. Taip darant jus netik save apsaugo- 
šit nuo užvadavimo, bet taipgi padėsit teisaus pirkliavimo labui.

#.t, *• -

HAFFENREFFER & CO., INC.
BOSTON, MASSACHUSETTS

BREWERS SINCE 1870

■ j'-iM . L“ v 
v U’; J'.

REIKALAUKIT, KAD JŪSŲ ĖLIUS BUT ĮLEIDŽIAMAS Iš OFFICIALIO PICKWICK ALE KRANO.

us duonos NEI

j DffROl
Detroit, Mich 

jį metų gegužė; 
.jfldžioj pas mus 
(Velando žinoi 

■ kurį žmonės 
fcuiiDS kavalierii 
Kiwi apie B diei 
t)'plačiai apr 
Ijiobilių didmies 
L kad žmogus 
Lažinoti ir parai 
įiieko nepaprast 
Ld Smetonos 1 
L buvo juokų, 
L i informacijas Į 
Lj iš gatvės vaikų 
L vieną-kitą pai 
Liejo prie būrio v 
[■sa, ką reiškiąs ai 
įlas, ant kurio p 
j) nesą. Vaikai pi 
j dusu Čalį, pasi; 
dšĮ kitą, ir pradėj 
;- “what a funny

■lt nuo savęs pat 
»ji kitąsyk su vaik 
fcimti. Jeigu tamsu 

Mjpie musų miestą 
|i ne piemenų klai 
k nueik į miesto km 
Imi rasi miesto is 
ką, iš kurios galės 
fctisau kokių tik no 
ILi žinių.

plis prirašė nesamo 
į Rašydamas savo “i 
į’ apie Detroito liet 
p prirašė nebūtą 
t Pavyzdžiui, jis p: 

■kad per p. U vieke 
Ibavimą miesto kn 
Įgalima gauti lieti 
Igu. Tuo tarpu fakt; 
(L kad daug lieti 
igu knygynui yra 
Jojusi TMD 68 kuc 
1”viekas nėra nei ji 
1 buvęs. Tai kur čia 
9 Organizuoti žr 

who, o 'šmtVmos 
ai nori kreditą pr 
id užpakaly sto1 
istenėjo.

Apie Rimšos kuri: 
parodą.

Apie buvusią Kimšo 
liy parodą dalis irg 
šė nebutu dalykų, 
rodą nebuvo paroda 
iriai skandalas. Kai 
nša čionai atvyko, jį 
s pasiėmė į savo ra 
ąĮjškai- ’ nusiteikę” : 
t Bet tie žmonės m 
plyšių su musų org 
:pmif. Jie atstovi 
•avė ir neturi jokio a 
ii. Rimšą jie taip suv 
I sarmata buvo visit 
Iriams. Prie organiz; 
ie jo neprileido, pare 
ijo suruošti patys, toi 
i didžiausis fiasko.
Rroita yra Dailės M 
t, ir,kai atvyksta iš I 
*iu koks dailininkas, i 
ijaus globėjai duod 
ulis kambarius nemt 
i savo kurinius pare 
Ydingas labai gražu 
šioj vietoj. Bet, žino 
sduoda kambarių vie. 
Seniui, tik organiza- 
s. Ir musų organizaci
jai butų Rimšos pa- 

muziejaus patalpas

; te “tautiškai nusitei- 
ffiienys įkišo Rimšą 
eriniais į tokį skiepą, i j 
‘Sėlis žmonių ir no-.(j 
; Begalėjo parodos L 
'Ir kas jam tenai pa-1^ 
;■ Kelios moterėlės 'n 
;■ mažos mergaitės.1 
‘‘Dgliškai nemoka, o 
^oeną nieko nenu- m 
Jr, kai ateidavo įjį 
^onas, parodoj 
Stonių, kurie galė-

ką kuris daik- — 
Pats Rimša ang- vn 

i;';ka. Net gaila bu- ™
j kaip nekultuiin- k7ngl 

•į^ buvo elgia-
° dėklą 

laida.
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Idžia iškelia 
■mą: ji siūlo, 

hektarų miš- 
usija pakeistų 
e, pavyzdžiui, 
a Sovietai su- 
aką duoti auk
is valdžia pri- 
wru. Bet neiš- 
vietai su tuo 
uksas ir jiems Į

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAIP SMETONOS KAVALIERIUS RA-
ŠE DETROITO MIESTO ISTORIJĄ.

Apskridęs Pasaulį Gal Pagaus Merginą.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS.

EW YORKO ] 
ORIUS.

1

itę New Yoę 
'alstijos sena- 
.. Berg, kurį 
kaltino kyšių 
iavimu.

Detroit, Mich.
Šių metų gegužės mėne

sio pradžioj pas mus lankėsi 
iš Clevelando žinomas Ča
lis, kurį žmonės vadina 
“Smetonos kavalierium.” Jis 
čia buvo apie 8 dienas, net 
norėjo ' plačiai aprašyti šį 
automobilių didmiestį. Ži
noma, kad žmogus nori ką 
nors sužinoti ir parašyti, tai 
čia nieko nepaprasta. Bei 
iš šito Smetonos kavalie
riaus buvo juokų, nes jis 
savo informacijas pradėjo 
rinkti iš gatvės vaikų. Užsi 
rašęs vieną-kitą paminklą, 
jis priėjo prie būrio vaikų ii 
klausia, ką reiškiąs anas pa
minklas, ant kurio paaiški
nimo nesą. Vaikai pažiurė
jo į musų Čalį, pasižiurėjo 
viens į kitą, ir pradėjo kva
toti — “what a funny guy 1”

Aš nuo savęs patarčiau 
Čaliui kitąsyk su vaikais ne
užsiimti. Jeigu tamsta norė
si apie musų miestą žinių, 
tai ne piemenų klausinėk, 
bet nueik į miesto knygyną, 
o tenai rasi miesto istorijos 
knygą, iš kurios galėsi pasi
semti sau kokių tik nori fak
tų bei žinių.

Čalis prirašė nesąmonių.
Rašydamas savo “Dirvu- 

kėj” apie Detroito lietuvius, 
Čalis prirašė nebūtų daly
kų. Pavyzdžiui, jis pasako
ja, kad per p. Uvicko pasi
darbavimą miesto knygyne 
esą galima gauti lietuviškų 
knygų. Tuo tarpu faktas yra 
toks, kad daug lietuviškų 
knygų knygynui yra pado
vanojusi TMD 68 kuopa, o 
p. Uvickas nėra nei jos na
riu buvęs. Tai kur čia teisy
bė? Organizuoti žmonės 
dirbo, o Smetonos kavalie
riai nori kreditą pasiimti, 
kad užpakaly stovėdami 
pastenėjo.

Ne apšvieta, bet pletkai.

Čalis rašo, kad kas plati
na jo “Dirvą,” tas platina 
apšvietą. Tai ne tiesa. Kas 
platina “Dirvą,” tas platina 
pletkus. Tame laikrašty juk 
nieko rimto nėra. Štai, jis 
verkia graudžiom ašarom, 
kad SLA. seimas pašalino 
iš “Tėvynės” redaktorių p. 
Vitaitį. Bet ar ne pats p. Vi- 
taitis už tai kaltas? Nuo to 
laiko, kai jis apsilankė Kau
ne ir Smetona pavaišino jį 
“arbatėlė” (ištiktųjų tai ne
buvo arbatėlė, bet “krupni
kas”), ponas Vitaitis pradė
jo garbinti Smetonos dikta
tūrą. Beveik kiekvienam 
“Tėvynės” numery pradėjo 
tilpti Smetonos ir jo leite
nantų paveikslai. Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
reikalams leidžiamas laik
raštis tapo paverstas Smeto
nos propagandos organu. 
Susivienijimo nariai protes
tavo prieš tai visokiais bu
dais, bet p. Vitaitis tų pro
testų nepaisė. Jis da Įžeis
davo tuos, kurie tokius pro
testus keldavo. Jis pradėjo 
da daugiau Smetonos leite
nantų “Tėvynėj” talpinti. 
Pradėjo užgaulioti demo
kratijos šalininkus. Taigi iš
rodė, kad jis pats jau nepai
sė savo vietos. Ir todėl SLA. 
seimas, reikšdamas organi
zacijos narių valią, pastatė 
prie “Tėvynės” kitą redak
torių.

Na, tai ko “Dirvos” Ka
ziuku! blaškytis ir šokinėt, 
kaip ant karštų žarijų, dėl 
p. Vitaičio pašalinimo? Jis 
turėtų suprasti, kad čia ne 
Smetonos karalystė, bet de
mokratinė Amerika, ir de
mokratijos priešai čia nega
li tikėtis pyragų. Kam Sme 
tona savo blėtą ant kaklo 
užkabina, tą musų visuome
nė jau varo ir savo tarpo 
laukan. Demokratas.

Katharine Hepburn]

Eina paskalai, kad milionierius Hughes, kuris šiomis dienomis apskrido aplink žemę, ves 
Hollywoodo aktorką Katharina Hepburnaitę. Čia parodyti du jo atvaizdai ir vienas jos.

Apie Rimšos kurinių 
parodą.

Apie buvusią Rimšos ku
rinių parodą Čalis irgi pri
rašė nebutu dalykų. Toji 
paroda nebuvo paroda, bet 
stačiai skandalas. Kaip tik 
Rimša čionai atvyko, jį tuo
jaus pasiėmė į savo rankas 
“tautiškai-’1 nusiteikę” žmo
nės. Bet tie žmonės neturi 
jpkid Tj’šjų su musų organi
zacijomis. Jie atstovauja 
tik,save ir neturi jokio auto
riteto. Rimšą jie taip suvėlė, 
kad sarmata buvo visiems 
lietuviams. Prie organizaci
jų jie jo neprileido, parodą, 
norėjo suruošti patys, todėl 
išėjo didžiausis fiasko.

Detroite yra Dailės Mu
ziejus, ir,kai atvyksta iš ki- 
tii šhlių koks dailininkas, to 
Muziejaus globėjai duoda 
jam kelis kambarius nemo
kamai savo kurinius paro
dyt. Bildingas labai gražus, 
ir gražioj vietoj. Bet, žino
ma, neduoda kambarių vie
nam asmeniui, tik organiza
cijoms. Ir musų organizaci
jų atstovai butų Rimšos pa
rodai to muziejaus patalpas 
gavę.

Bet tie “tautiškai nusitei-1 
kę” asmenys įkišo Rimšą 
su jo kuriniais į tokį skiepą, 
kad daugelis žmonių ir no
rėdami negalėjo parodos 
surasti. Ir kas jam tenai pa- 

’ gelbėjo? Kelios moterėlės 
ir kelios mažos mergaitės. \_
Vienos angliškai nemoka, o t'arne piknike* Lietuviai"turi- 
kitos apie meną nieko nenu- me pasirodyt valstijos poli- 
simano. Ir, kai ateidavo tikieriams, kad mes esame

Worcesterio Žinios.
Politiškų kliubų reikalu.
Mass, valstijos Lietuvių

'O-

Amerikos Darbo Partija.
Iki šiol musų lietuviškas 

skyrius nedaug ką tenuvei
kė. Bet dabar, persiorgani
zavus, atrodo kad praside
da rimtas darbas. Pereitą 
susirinkimą net malonu bu
vo klausyti valdybos rapor
tų. A. Linkus, Jr., eina rin
kimams į Kings County ko
mitetą. Tuo pačiu sąrašu, 
14-tame rinkimų distrikte, 
eis ir A. Bubnys. Jiems opo
nentų nėra. Jie bus išrinkti 
į Amerikos Darbo Partijos 
Kings County komitetą. To 
dar negana. Jaunasis A. 
Linkus stato kandidatūrą 
ir į State komitetą, ir mano
me kad jis ten bus išrinktas.

I Da daugiau. Kings Coun
ty komitetas paskyrė jauną
jį A. Linkų prie bedarbių 
šelpimo biuro, pagelbėti su- 

] vargusiems žmonėms gauti 
pašelpą iš miesto. Jis jau tu
rėjo keliatą tokių vargšų ir 

I puikiai pasitarnavo: tie 
žmonės šiandien gauna pa
šalpą ir dėkingi ne tik Lin
kui, bet ir visam musų lietu
viškam skyriui, kad mes to
kį gabų vaikiną paskyrė- 
me tas pareigas eiti. A. Lin
kus gyvena 166 So. 2-nd st. 
Kam reikalinga pagalba 
gauti iš miesto valdžios pa
šelpą, kreipkitės virš nuro
dytu adresu; Linkus malo- 

Iniausiai duos patarimų ir 
ipats pagelbės. Jis taip pat 
darbuojasi ir rengiamam 

ipiknikui, kuris bus 3 rugsė- 
; jo, Dexter parke.

Siuvėjų reikalai.
Siuvėjai jau pradeda 

dirbti, bet vis dar mažai. 
Nekurios firmos reikalauja 
iš darbininkų visokių pai- 
belių, bet unija kol kas ne
duoda fabrikantams jokių 
nuolaidų. Tad patartina ir 
lietuviams siuvėjams neda
ryti jokių nusileidimų savo 
darbdaviams.

Liepos 16 buvo Dexter 
parke siuvėjų 54 skyriaus 
piknikas. Jis pavyko visais 
atžvilgiais. Suprantama, jis 
butų pavykęs daug geriau, 

] jeigu siuvėjai dirbtų.
Pažymėtina, kad siuvėjų 

piknike matėsi veik visi vie
tinių laikraščių redaktoriai 
ir biznieriai. Buvo apsčiai 
žmonių ir iš kitų lokalų. Už 
tai priklauso didelis kredi
tas rengimo komisijai, kuri 
rūpinosi plačiai pikniką iš
garsinti ir bilietus išplatinti.
Ačiū už klaidos pataisymą.

Užpereitame “Keleivio” 
numery šv. Jurgio Draugi
jos pirmininkas, J. Kairys, 
praneša, kad aš sumaišiau 
tos draugijos benefitųs. 
Taip atsitiko. Aš pilnai su-: 
tinku su jumis, drauge Kai-' 
ry, kur jus sakote, kad “Ke 
leivį” skaito tūkstančiai lie
tuvių ir visi myli jį skaityti, ] 
nes jis geras laikraštis. Tas 
tiesa, drauge. Jeigu jo nie
kas nemylėtų ir neskaitytų,' 
tai ir Vytautas Katilius į jį 
nerašinėtų, ir J. Kairys pa
klaidų jame netaisytų. Svei
kinu jumis už prielankų at- 
sinešimą linkui “Keleivio.” 
V. Katilius gyvena ant že
mės ir jis nėra liuesas nuo 
klaidų; kaip jų padaro kiti 
žemės gyventojai, taip jų 
padaro ir V. Katilius.
Amerikos Lietuvių Gimina-Į 

stų Kliubas.
Amerikos Lietuvių Giml-1 

naštų Kliubas turi savo nuo-1 
savą namą po Nr. 186 Mar
cy avė. Kliubo pirmininku i 
yra Kaeses, o sekretorium 
—Ch. Oworion. Biznio ve
dėju yra Judžentas. Kiti 
Kliubo veikėjai yra seni 
Brooklyno veteranai, kaip 
J. Pranckevičius, A. Misevi
čius ir kiti. Visi jie rūpina
si A. L. G. Kliubo gerove ir 
bizniu.

Vytautas Katilius.

LAWRENCE, MASS.
Liepos 3 ir 4 įvyko šau

nus piknikas, kurį ruošė tek
stilės darbininkų unija 
T. W. O. C. Per abidvi die
nas piknike dalyvavo apie 
7,00Q publikos. Kadangi 
piknike buvo duota labai 
stambi programa, tai su
prantama, daug pelno ne
galėjo likti. Bet visgi šiek 
tiek unijai naudos bus.

Šį pirmutinį vietos jaunu
tės unijos pikniką rėmė visų 
tautų įvairios organizaci
jos. Iš lietuvių daugiausia 
prisidėjo Lietuvių Piliečių 
Kliubas. Nupirko 20 tikietų 
savo bedarbiams nariams, 
patys kliubiečiai piknike 
dirbo ir abelnai tvarką pri
žiūrėjo. Kliubo prezidentas 
Antanas Polskys, sekreto
rius Adomas Jukna ir kiti 
kliubiečiai pasiraitoję ran
koves pritarnavo. Garbė 
jums kliubiečiai ir už tai 

I CIO jums širdingai ačiuoja.
Piknike pasakė kalbas žy

mus politikoje asmenys. Tų 
įžymių vyrų kalbos buvo oro 
i bangomis per radio trans
liuojamos po visą Naująją 

'Angliją.
Jeigu tokie žymus politi

kieriai glaudžiasi prie mu
sų jaunutės unijos, tai yra 
faktas, kad Lawrence’o tek- 
tilės darbininkų pastangos 
susiorganizuoti nenuėjo nie
kais, jie jau turi galingą 
uniją.

Be to, šitas milžiniškas 
piknikas atžymėjo Lawren
ce’o darbininkų tarptautinį 
solidarumą ir abelnai dar
bininkų glaudų vieningu
mą. Čia įvyko unijos spėkų 
demonstracija ir pasirodė 
labai sėkminga.

Kad pasiekti tokias sėk
mingas pasekmes reikėjo 
kai kuriems sunkokai pa
dirbėt. Apart lietuvių, daug 
dirbo italų tautybės akty
vas, jie taipgi gavo žymios 
paramos iš savo įvairių kliu
bų ir draugysčių. Italai nu
pirko virš 300 tikietų per 
savo organizacijas. Lenkų, 
franko-belgų ir anglų ak
tyviai nariai daug prisidėjo 
prie pasekmingo pikniko 
surengimo. Beje, lietuvių 
čia augęs jaunimas ištiki
mai ir rūpestingai dirbo 
piknike po vadovybę jau
nuolio Leo Čulados. Garbė 
tėvams už išauklėjimą say.o 
vaikų darbininkiškoj dyp- 
sioj.

Varde Tekstilės Darbi
ninkų Organizacinio Komi
teto CIO ačiuoju visiems, 
kurie tik bent kuomi prisi
dėjote prie pikniko ruošos. 
Musų bendras darbas ir pa
stangos nenuėjo niekais. 
Musų spėkos jau milžiniš
kos, priešai jau rimtai su 
mumis skaitosi. Laiminga ir 
bujoja niusų jaunutė unija, 
musų visų bendras nuopel
nas. A. Jenkins,

Pikniko gaspad.

KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

Rašto Istorija. Pagal A B Schnitzerj 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 

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

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGERIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

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

WORCESTER, MASS.

Išakodavo, atliekamu laiku’ CHICAGO, ILL.
Į nuo mokslainės dirbdavęs Kai veikįa laisvamaniai. 
prie kokio tasistisko laik
raščio. Paskui to savo “tau- Chicagoje dabar randasi 

Bristoly gyvena apie 35,- tiškumo” jis pradėjo mokyt Amerikos Lietuvių Laisva-
000 žmonių, tarpe kurių y- ir mus. Paaiškėjus musų lie- manių Etinės Kultūros Dr-
ra ir apie 60 šeimynų lietu- tuviams, kad to “inteligen- jos centras,
vių. Bet irtame mažame to” esama Smetonos gar- 10413 S. 1
skaičiuje yra visokių įsitiki- bintojas, visi pradėjo žiūrėt Bridgeporte.
nimų, bet kadangi nėra kas kaip į savo priešą. Ir vieną
piudo, tai visi sugyvenam'gražią dieną prapuolė jis iš 
puikiausioj santvarkoj. , musų tarpo visai nejučiom,1

Šiuom tarpu pas mus irgi be jokių pagarbų, 
didele bedarbė, didžiuma' 
visai nedirba, nekurie dirba Į 
po 2-3 dienas per sąvaitę.l 
Bet visi tikisi, kad į rudenį 
darbai pagerės.

Iš lietuvių draugijų stip-' 
riausias Lietuvių Neprigul- 
mingas Kliubas, 
daržą i

BRISTOL, CONN.
Ir čia lietuviai kai ką 

veikia.

Jo adresas:
Michigan avė.,

Šių metų 28 gegužės įsi
kūrė ir laisvamanių vyrų 
choras, kuriam vadovauja 
Stasys Dylis. Choro pamo-

Senas Bristolietis. kos yyksta gerai, nes beveik 
--— visi dainininkai susipažinę 

MANCHESTER, CONN. Isu gaidom ir tūli jų neblogi 
muzikantai.

Choro pamokos buna kas 
penktadienis po numeriu 
3106 So. Halsted st.

Rudens sezono susilaukę 
jau duosime pirmą laisva
manių koncertą iš dainų, 
muzikos, 
monologų, 
kom gerų 
klamacijų.
Deklamacijų knygą galima 
gauti “Keleivio” knygyne. 
Kainuoja tik 25 centai. — 
Red.) V. Kukas, sekr.

Kas yra veikiama lietu
viuose.

Pastaiuoju laiku iš Man
tui savo' chesterio lietuvių veikimo 

su'svetaine vasaros žiniu nesimato. Seniau mu- 
> korespondentai 

lenktiniuodavo aprašyt ma
žiausią įvykį iš draugijų 
veikimo, politiškų ir iš abel- 
no gyvenimo nuotikių. Lai
kraščiuose žinios iš musų 
miesto mirgėdavo. Kas da
bar pasidarė su musų kores- 

r..j,...........................   .. pondentais? Laikraščius lie-
dirbt teisingai. Tokiu “drau- tuviai taip pat skaito, gal da 
gų,” kurie teisybės ‘nesilai-1 daugiau. Daugelis šeimų 
ko, turime mažai. Į dabar skaito kelių pakraipų

laikraščius. Ypatingai “Ke- 
Kliubas'leivis” daug turi skaitytojų, 

, daugelis turi užsirašę me- 
I tams, kiti perka pavieniais 
numeriais. Laikraščių par
davėjas, 197 No. Main st., 
gauna kas sąvaitę glėbį 
“Keleivio” numerių ir penk
tadienio vakare jau dauge
lis negauna Maikio tėvo. 
Patarčiau visiems užprašyt 
Maikį su tėvu, kad atsilan
kytų tiesiai į stubą. Supran
tama, reikia išpirkti jų ke
lionei bilietą, o jie bus visa
dos tavo draugai, ir jeigu 
negalės prajuokini, tai nors 
supurtys.

mass. valstijos LiietUVlU — ---- - rninatn
Politiškų Kliubų Susivieni-Į parengimams ir kehatą tuk- -Umiesto 
jimas eina vis stipryn ir ‘Stančių dolerių pinigais. Ir 
veikliau pradeda dirbti po-[toj mažoj kolonijoj jis pri- 
litikoje. Metiniai suvažiavi-1 auga nariais ir turtu. Deco- 
mai buna skaitlingesni. Su- ration dienoje Kliubas buvo 
važiuoja daugiau jaunos in- surengęs pikniką ir tokios 
teligentijos, buna pakeltų ' bedarbės laiku padare apie 
geru klausimu kliubu veiki- ,$100 pelno. Mat pas mus 
mams. Iš visko matosi, kad] J’1? pagirtina mada dirbt ir
Kliubų Susivienijimas rūpi
nasi ir jaunuolių reikalais, 
stengiasi surast, tinkamų 
darbų, todėl visas jaunimas 
(ypatingai, inteligentija) tu
rėtų dėtis prie vietos Lietu
vių Kliųbp.

Rugpiučio 7 d. bus Suvie
nytų Kliubų piknikas Olym- 
pijos parke prie gražaus 
ežero Queensigamond. Pui
kiausia vieta visoj apylin
kėj.. Tyras vanduo maudy
tis. Puiki svetainė. Šokiams 
gros J. Dirvelio orkestrą. 
Dalyvaus valstijos ir miestų 
politikieriai ir geriausi lie
tuvių kalbėtojai. Dainuos 
Aido choras po vadovyste 
p-nios Karsokienės ir Auš
relės choras po vadovyste J. 
Dirvelio. Dedamos pastan
gos, kad tas 5-ių metų Kliu
bų Susivienijimo paminėji
mas pilnai nusisektų, tai at
silankiusieji Į pikniką irgi 
turės daug smagumo ir pa
matys visokių žaislų. Todėl 
visi lietuviai dalyvaukite

Rugpiučio 6 d. 
rengia pikniką radio vedė-l 
jo naudai New Britaino 
Kliubo parke ir visas pelnas 
skiriamas lietuvių pusvalan
džio palaikymui per radio. 
Visi apielinkės lietuviai ma
lonėkite atsilankyti i tą pik
niką. Bus graži pramoga, 
dalyvaus visas radio choras, 
pasiklausysime gražių dai
lių ir pasigėrėsime 'kaip čia 
gimęs jaunimas gražiai lie
tuviškai dainas dainuoja.

deklamacijų ir 
Dabar tik jieš- 
monologų ir de- 

(Monologų ir

Waukegano mieste, Illi- 
nojuje, 200- streikuojančių 
CIO darbininkų atėjo į teis
mą ir Įtaisė demonstraciją 
prieš teisėją Dady, kuris iš
leido injunction^ uždraus
damas jiems pikietųoti savo 
dirbtuvę.

GROMATOS MAIKIO 
TĖVUI.

aš tikrai 
nuo mu- 
susiran- 

štai vėl $2 
kad atvažiuotum į

simano. Ir, ] __ ____
koks amerikonas, parodoj vieningi, 
nebuvo žmonių, kurie galė
tų paaiškinti, ką kuris daik
tas reiškia. Pats Rimša ang
liškai nemoka. Net gaila bu
vo žiūrėti, kaip nekultūrin
gai su Rimša buvo elgia
masi.

K. P. Šimkonis.

Pavatkų Gadzinkos. — ir kitos links 
mos dainos. Apart juokingų "Da 

vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo 
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingom) 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 pusi....................................... 10c

Dabar biskis ir apie mu
sų gudruolius. Koks laikas 
atgal pas mus atsibeldė Ale- 
kas Bložis. Apsigyveno pas 
labai gerus žmones ir veik 
du metu jie gražiai ji užlai
kė ir visiems gyrė kaip pa
mokytą iš Lietuvos žmogų. 
Ir kiti lietuviai paguosdavo 
kaip gerai užrekomenduotą. 
Tie geraširdžiai ir darbą 
jam Įprašė dirbtuvėje. Bet 
kaip tik gavo darbą, tai nuo 
savo geradarių tuojaus nu
sisuko. Tuojaus persikėlė 
gyvent kitur, kur jaunesnė 
gaspadinė. Bet toji už dyką 
ponaičio nešėrė. Reiškia, jei 
nori gyvent, tai čionai rei
kia ir dirbt. Bet Lietuvos 
ponaičiui darbas pasidarė 
sunkus, nes kaip jis pats pa-

SLA. 207 kuopa, Man
chester™, drauge su SLA. 
124 Hartfordo kuopa, ren
gia išvažiavimą, 
7 d., Lietuvių Sąryšio parke, sai. 
East Hartford, Conn. Atro
do, bus didelė programa.

Manchester™ Lietuvių 
Bendrovės namas biskį pa
gražintas iš lauko pusės 
naujai apipentytas, gražiai 
atrodo. Bet valdyba turėtų 
vieningiau dirbti, 
leidžiamos, kad 
valdybos nariai 
metinio šėrininkų 
Nesant arti prie 
negalima visko 
permatyti.

Akron, Ohio. Tėvai, 
tave myliu ir nors toli 
sų gyveni, mes tave 
dam ir prisiunčia 
ant tikieto, 1 
musu miestą. Pas mus gyvent ] 
labai malonu. Oras kvepia robu , 
kaip nuo puikiausių rožių. Aš , 
tikiu, kad tau, kaip'vyčių gene
rolui tas kvapas patiks. Beje, 
pas mus yra daug leidžiu našlių 
ir gyvanašlių visokio stailo. Ką' 

rugpiučio tu tenai Bostone vienas smark- Į 
Viena gyvanašlė Brigyta ' 

tikrai tau pasidabos. Prašmat- Į 
ni! Ji apsuko Navjorką ir Pen-j 
silvaniją, o vyro nesusirado. į 
Dabar ji dejuoja ir apsiverkia 
kaip musų dvyloji veršiuko ne
tekus. Taigi nepralastyk čen- 

čiaus. Tavo Sūnūs.
Kalbos 

kai kurie 
nesilaiko 

nutarimo, 
valdybos, 
teisingai 

Bedarbis.

Vyčiu generole, štai tau $2 
dėl naujos uniformos. Sarmata 
vyčių generolui važiuot į kitą 
miestą taip nudriskusiam. O 
Brooklyne tiek daug lietuvių 
tave myli. John Eidukonis.



kELEIVIS, SO. BOSTON No. 30. — Liepos 27 d., 1938 ii.Ketvirtas Puslapis

„ —Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—Sveikas, sveikas, tėve! 
Iš kur taip žygiuoji?
t —Iš Parciunkulės koply
čios.

O kas tai per vieta?
—Tai kibą tu neskaitai 

musų'- gazietos “Darbinin
ko,'’ jėigu nežinai, kas yra 
Parciunkulės koplyčia.

—Taigi paaiškink, tėve.
—Parciunkulės koplyčia 

tai toks pleisas, Maike, kur 
pašlovinta Angelų Karalie
nė duoda zupelnus atpus
imus. .

—O ką reiškia’tie “zupel- 
ni atpusimai,” tėve?
. —Zupelni atpuskai, vai

ke, tai zupelnas griekų at
leidimas po smerties. Bet 
kas nori gauti šitokią zoplo- 
tą, Maike, tai turi prisira
šyti prie musų Sčeslyvos 
Smerties Susaidės ir turi at
lankyti septynias bažnyčias 
per vieną nedėlią.

—O kam būtinai septy
nias?

—Čia, Maike, ilga rokun- 
da, ale aš galiu tau ižvirozyt 
trumpai. Visų pirma reikia 
žinoti, kad 7 yra dideliai 
vožna ličba. Mat, nedėlia 
turi 7 sutkas. Ir yra 7 grie- 
kai smertelni. Paskui yra 7 
didieji svieto cudai. Toliau 
yra 7 brolių miegančių 
šventė ir ant 7 metų Smeto
na yra paznočytas Lietuvos 
karalium. Taigi valuk to 
reikia aplankyti ir 7 bažny
čias, vaike. Ir negana tik ap
lankyti, ale kožnai reikia 
duoti ir ant apieros, kad ga
lėtum gauti dūšios išgany
mą Parciunkulės koplyčioj.

—Tai reiškia, kad kuni
gai išgalvojo naują biznį, 
ar ne taip, tėve?

—Kaip rašo musų švento 
Juozapo gazieta, Maike, tai 
tas biznis jau ne naujas. Jį 
išgalvojo tretininkai.

—O kas jie?
—Ar tai tu, Maike, ir tre

tininkų nežinai!
—Ne, tėve.
—Olrait, Maike, aš tau 

išklumočysiu, kas jie per 
vieni. Tretininkai yra tokia 
susaidė, ką platina švento 
Prancičkaus škaplerius. Ar 
dabar žinosi?

—Bet kodėl ji vadinasi 
“tretininkais?”

—O tai yra valuk to, Mai
ke, kad ji nėra nei pirma, 
nei antra, ale trečia nuo ga
lo.

—Nuo kokio galo?
—Maike. jeigu tu nori 

tiek daug žinoti, tai tau rei
kėjo eiti j kunigus.

—Ar tu, tėve, priklausai 
prie jų?

—Prie ko?
—Ogi prie tų tretininkų,

—Šiur, Maike, kad pri
klausau. Visi geri žmonės 
tenai priklauso. Priklauso ir 
mergos. Kunigai taipgi pri
klauso. Taigi kompanija ne- 
špetna, Maike.

—Gerai, tėve, o kokia gi 
žmonijai nauda iš tos drau
gijos?

—Nugi sakiau: ji platina 
švento Pranciškaus brost- 
vos škaplerius.

—O kokia nauda iš tų 
škaplerių?

—Škapleriai, Maike, ap
saugoja žmogų nuo velnio 
pagundos.
, —O kas yra velno pagun
da?

—Well, jeigu tave prade
da kutenti noras padalyt 
kokį nors zbitką, tai jau yra 
ženklas, kad velnias gimdo 
tave į savo žabangas. Bet 
jeigu tu turėsi škaplerius, 
tai pikta dvasia prie tavęs 
negalės pristoti.

—Tai išrodo, kad kun. 
Olšauskas škaplerių nene
šiojo?

—Šiur, Maike, kad nešio
jo. Jis buvo visų tretininkų 
apiekunas.

—Jeigu taip, tėve, tai ko
dėl jis pasidavė velnio pa
gundai?

—O iš kur tu žinai, Mai
ke, kad jis pasidavė?

—Jis pasmaugė moterį 
Birštono krūmuose. Ir kalė
jime užtai sėdėjo. Taigi pa
sakyk, tėve, kodėl šv. Prano 
škapleriai jo neapsaugojo?

—Maike, tu čia jau bedie
viškai pradėjai. Taigi aš, 
kaip geras tretininkas, turiu 
nuo tavęs prasišalint, kad 
pikta dvasia ir manęs neap
semtų.

—Iki pasimatymo, tėve.

KANADOJ LAIMĖJO 
LIBERALAI.

Ontario provincijoj, Ka
nadoj, pereitą sąvaitę buvo 
renkamas tos provincijos 
darbo ministeris. Rinkimus 
laimėjo liberalų partijos 
kandidatas, H. Louis Ha- 
gey.

MOTINA PAPIOVĖ VAI
KUS IR PATI NUSIŽUDĖ.

Mendono miestely, netoli 
nuo Bostono, vežiko Miles’o 
žmona papiovė peiliu 3 sa
vo mažus vaikus, paskui 
persipiovė gerklę sau ir mi
rė kartu su vaikais. Priežas
tis nežinoma.

C. I. O. PRADĖJO NAUJĄ 
VAJŲ.

Šią sąvaitę CIO paskelbė 
naują vajų. Bus organizuo
jami darbininkai toj pramo
nėj, kuri gamina žemės ūkio 
mašinas.

Kaip Kas Man Šiandie 
Išrodo CH. PUŠYNAS.

savo pavyko padalyti, ir iš kelių yra tik laikinas dalykas.
nSJ'lc> jie i kuOpų J. Buivydas ga v u pu- Bet gyvenimu verpetas HU-

, per SLA. seimą sėtinai vėjo. Bet suvažiavi- nešė karštuolius taip toli, 
geresnius planus mo raporte jau ir pats drg. kad didžioji LSS. tapo su-

Komunistai per )
spaudą pasigyrė, kad jie Į kuopų J.* Buivydas gavo pu- 
Scrantone, ] 
pasiūlė į_ 
“Tėvynės redaktoriui pra
šalinti, bet socialistai šu ko
munistų planais nesiskaitę 
ir, kad biskį, but redaktorių 
prakišę. “Keleivis” atsako: 
“Gerbiamieji, tai buvo to
kia socialistų strategija.” 
Drg. Mizara tuo įsižeidė iT 
net editorialą “Laisvėj” pa
rašė, įrodinėdamas, kad ko
munistų planas buvo geres
nis.

Kam čia, rodos, reikėtų 
ginčytis, kurie planingesm 
ar išmintingesni. Socialis
tai, kad ir su “klaidingu” 
savo planu, bet pastatė savo 
žmogų j redaktorius ir jis 
jau redaguoja “Tėvynę.” 
Net ir pats drg. Mizara 
džiausiasi “Laisvės” kris
luose.

Sveikatos Skyrius
Sj skyrių ved* 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

Bet gyvenimo verpetas nu- SIFIL1S.
Rašo Dr. A. Y tiška.

Šoldmskis sumažina narių < 
skaičių iki 6,000. O diskusi-1 leivio 
jų eigoje jis tvirtino, kad 1 p. ,____
narių esą daugiau kaip ' didelio “kairiasparnių” .triu- 
7,000. Įdomu butų žinoti ' kšmo išėjo fiasko, - Ir dabar 
kuri drg. Šolomskio skaitli-! vėl reikia grįžti prie- demo
ne yra teisinga — ta, kuri kratijos, prie obalsio: “Vi
jo paduota protokole, ar ta,: sų šalių darbininkai, vieny- 
kurią jis vartojo diskusi- ’ ' “ ........................
jose?

skaldyta. Po 20 metų»“Ke- 
1.1 1_>” pozicija, “Keleivio” 
principai paėmė viršų. Iš to

Rooseveltas pasakė eilę 
prakalbų pietinėse’ valstijo
se. Jo prakalbos labai nepa
tiko pietinių valstijų plan
tatoriams (dvarininkams) 
ir bankininkams. Mat, jis 
pasakė, kad darbininkai 
turi organizuotis į unijas ii 
kad jie turi dirbti trumpes
nes valandas. Jis užsiminė 
ir apie bedarbių pašalpą. 
Darbininkus tas žadina prie 
kovos už geresnį gyvenimą. 
O pietinių valstijų išnaudo
tojai norėtų laikyti darbi
ninkus pavergtus ir išnau
doti juos be pasigailėjimo. 
Tad nedyvai, kad minios 
darbo žmonių pasitinka 
Rooseveltą kaip savo drau
gą-
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Svarstoma

sados,” ar tik sifilio požymiai1 
išgydomi kuriam laikui? Tas 
klausimas gal ilgai dar bus di^ 
kusuojamas. Seniau gydytojų 
buvo manoma, kad užsikrėtęs 
sifiliu ligonis niekados negali 
būti išgydytas, tik sifilio požy
miai išgydomi, kad ligonis ga
lėtų gyventi linksmas ilgą am
žių ir butų apsaugotas nuo už-1 
krėtimo sveikųjų žmonių, iki, 
suserga kita liga ir numiršta. 
Bet tankiai taip vadinamas iš-, 
gydytas “sifilitikas” po kelių 
metų vėl suserga sifiliu.

Kiek yra žinoma gydyto-, 
jams, vieną kartą užsikrėtęs si
filiu ligomis buna imunizuotas, 
tai yra antrą kartą negali užsi
krėsti sifiliu. Dėl to reikia ma
nyti, kad apgydyti ir nusilpnini 
ti seni sifilio parazitai yra ne-1 
visai išnaikinti. Jie palengva 
per keliatą metų veisiasi, auga, 
bujoja ir dauginas, iki pripildo 
visą sistemą. Tokiu budu ligo
nio įgytas imunitetas neatsilak 
ko, ir ligonis iš naujo sifiliu su-4 
serga. Dabartinė gydytojų nuo
monė yra tokia, kad mažas nuo
šimtis sifilitikų, kurių liga la
bai yra užsisenėjusi ir dirksnių 
-—nervų sistema yra parazitais 
pripildyta ir pažeista, buna ne-1 
išgydomi. Kiti visi sifilitikai, 
gal su maža išimtim, buna visai 
išgydomi. Bet tie ligoniai be 
pertraukos, nuoširdžiai privalo 
gydytis nuo vienų iki dviejų 
metų, ir per tą laiką ttiri būti 
įčirkšta į sistemą nemažiau 
kaip 30 dožų salvarsano ir .apie 
40 dožų gyv-sidabrio arba’ bis-, 
mutho. Tik tuomet nepatiria-’ 
ma sifilio atsikartojanti Gydy- 
mas tik iki to laiko, kada krau
jo patyrinėjimas nebeparodo 
sifilio parazitų-n-nuodų arba, 
požymiai, skausmai išnyksta, 
yra neužganėdintas, tik' laiki
nas išgydymas.

Karvelis, išvežtas apie šimtą 
mylių, jis greitai parlekia, o nu-|‘ 
vežus penkis šimtus mylių jam 
užima ilgesnį laiką parlėkti na
mo. Taip ir sifilio liga, trumpą 
laiką gydyta, o neišgydyta, ga
li atsikartoti po kelių metų, o 
ilgai ir gerai išgydyta, jei ir! 
Sugrįžta, tai užima keliasde
šimtis metų. Tuo tarpu ligonis 
pasensta ir nesulaukia jo su
grįžimo. Sąžiningi gydytojai, iš
gydę sifilį, negarantuoja atsi
kartojimo. Tik atsargumo dėlei’ 
pataria ligoniui kas metai duoti, 
išegzaminuoti kraują ir pertik
rinti, kad sifilis nebeatsikar- '■ 
tojo.
, Baimė. — Sifilio nereikia bi
joti, tik reikia saugotis jo ly-i 
giai tajp, kaip ir kitų užkrečia
mų ligų. O nelaimei pasitaikiuš, 
reikia suglaustai laikytis šei
mynos gydytojo . patarimo. 
Žmonėms — kas yra paslaptin
ga, tas ir baisu. Kai pasiseks 
visuomenei geriau sifilį pažinti, 
tai ir baimė išnyks. Gal ir įbau
gintų-žmonių visokie išnaudoto-, 
jai, nesąžiningi “daktarai,” 
“svieto gelbėtojai” ir “social--, 
workeriai,” neturėdami kuq ne
žinančius pabauginti, 1 išnyks, 
nes jų įplaukos sumažės.

Dabartiniu laiku valdžia pa
skyrė $ 15,000.000.00 kovai su 
sifiliu. Dar kartą pagalvokit, ’ 
penkiolika milionų dolerių žmo
nių pinigų, “iššaudymui” sifilio 
parazitų. Reikia stebėtis iš kur 
tokia didelė baimė atsirado, ir 
kas bus tie kovotojai? Nereikia 
nusiminti, mums paprastiems! 
gydytojams neteks kovoti. At
siras kas kovą varys pirmyn ir 
be Uncle Šamo pinigų. Ar tai j 
ne baimės padaras? Sifilis bu
vo kovojamas ir jo gydymas? 
gerinamas be valdžios penkio
likos milionų.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Salvarsan arba 606 buvo 

portuojamas iš Vokietijos 
brangiai kainuodavo, o pasau
linio karo laiku visai nebuvo 
galima jo gauti. Dėl to ameri
kiečiai buvo priversti pasiga
minti savo salvarsaną. Nuo to 
laiko sifilio gyduolės keleriopai 
atpigo. Tais laikais laikraščiai 
daug rašinėjo apie surastą gy
duolę ir nepaprastai stebėtinai 
greitą išgydymą sifiliu sergan
čių ligonių. Bet salvarsanu gy
dytiems ligoniams neilgai buvo 
lemta džiaugtis, nes sifilis, il
gai nelaukus, atsikartodavo. 
Gydyti ligoniai iš naujo pradė
davo sirgti ir gydytojams pri- 

„v siejdavo grįžti prie senųjų gyv- 
“Kelei- sidabrinių gyduolių. Dabar sifi- 

Skaitytojas J'tikai >i-aAgydomP'^-1----1 
LL.: j per tsalvasaiią‘ gyy-sfyl^ 

aitę valiau surasiu -ivkistii, bismu- 
randa thl1- Salvarskno ’geriAimastę- 

panjokinančių‘8ė8i.1 Mt Ai buvfi padary- 
TF ■” ‘ tas-914 eksperimentas, ir dabar

geresnis už 
pirmąjį salvaršaiią. (

Kai pirmutinis 606 serbą sal- 
varsalias atsirado, jis buvo ne
tobulas. Gydytojams reikėdavo 
įsigyti speciali aparatu,ir piau- 
styti ligonio ranką, kad sura
dus kraujagyslę. : Salvarsano 
miltelių buvo daug, apie du 
šaukšteliil. Jų ištįrpinimui rei-

kimės!” Todėl “Keleivis” 
turėtų būti kiekvieno susi- 
pratusio darbininko kam
bary. Ir tas galima padalyti. 
Tegul tik kiekvienas “Ke
leivio” prietelius jį pats už
sisako ir kitą paragina užsi
sakyti.

CIO. unijoje prasidėjo 
i smarkios frakcijinės kovos. 
Automobilių pramonė Ame
rikoje šiuo laiku gana žy
mi; joje dirba šimtai tūks
tančių darbininkų. Jie buvo 
per ištisus desėtkus metų 
neorganizuoti. Juos pavyko 
suorganizuoti į CIO uniją. 
Komunistai čia daug ką pa
dėjo, niekas jiems užtai ne
gali nieko sakyti. Bet perei
tas komunistų partijos su- 
vužiavimas smarkiai pa
brėžė, kad turi but kova ve
dama prieš visokios rūšies 
trockistus be pasigailėjimo. 
To tik ir tereikėjo. Draugai 
puolė automobilių industri
jos unijos pirmininką Mar
tiną. O tas, turėdamas galę, 
suspendavo savo oponen
tus iš .Pildomosios Tarybos. 
To daP negana, i 
visu ui‘ «ntu atakos prieš ko- r 5 .
mumstus ir šlavimas jų lauk bosai. Bendrovių dalininkai žmonės 
iš atsakomingu vietų. Anot liko tik ant popieros, o tikri 
tos patarlės: ‘ “Lazda turi savininkai yra tie, kurie 
du galu.” Bet darbininkams I kontraktus ir visokius apra- 
iš tokių kovų naudos nėra, šymus ^šenė^ nešiojasi ir

Keistos buvo diskusijos 
ALDLD. klausimu. 
griebė už čiuprynų J. Bui
vydas su D. M. Šalomskiu, Į 
tos organizacijos sekreto- j 
rium. Už ką jie pešėsi, tai

im
ir

Kiti laikraščių leidėjai 
daro rinkliavas ant men
kiausios mašinos, ant men
kiausio mažmožio, 
vis” to nedaro. I 
užsimoka du doleriu j 
metus ir gauna kas sąvaitę . . ,, , .
“Keleivį,” kuriame randa thl1-' Salvarsano 'fcerifimas tę- 
puikiausių j 
pasiskaitymų. Kur tik ran-į1 t ,
dasi “Keleivio” simpatikųjP8 yra keleriopai; 
“Keleivio” šalininkų, visur 
jį platinkim.

CLEVELANDE BE KOR
TELIŲ BEDARBIAI NE

GAUNA VALGYT.
Clevelando mieste poli- 

tikiesiai vis nesuranda pini-Į

Amerikos Lietuvių Socia
listų Sąjungos laikais buvo 
vedama agitacija prieš pri
vatinius laikraščius. Dabar, 
rodos, toji kova išnyko. Mat, 
tie, kurie rėkavo prieš pri
vatinius laikraščius, šian
dien patys laikraščių valdo
nai. Ką reiškia privatinis 
laikraštis prieš šių dienų 
licva rvuupvi civj v mo icmvicio-. x UKieiUS UUUUčl huiivnu n 

čius? Nieko! Privatinis lai- su tomis kortelėmis bedar- 
prasi'dėjo kraštis mažesnis bosas, ne- bių šeimynos gali gauti val-

• ’ ’ I gu kooperątyvių bendrovių gomujų daiktų. Be. bortelių 
‘ ’ 1 ’> valgyt negauna.

Labdarybės direktoriaus 
padėjėjas Franas Bubna 
pereitą sąvaitę pasakė, kad 
pinigų kitiems bedarbiams 
šelpti nesitikima gauti be 
poros sąvaičių.

"Pamainant 
□riii ir dar

MIYlCO-lCll V Id 11COL41 C111V4CV pnu | .

gu bedarbiams šelpti. Be- Ikėdavo-apie pusę kvoi tos van- 
darbių yra apie 60,000, bet dens ir tai milteliai 
ne visi gauna pavalgyt. kia> pasiduodavo 
Maisto gauna tiktai tie, ku- Ta's laikais, m.-::-.

• j * _ ..u „ i-.. 1 niu nr+ifpsnniis

simas.. D-gė 
reiškia galėsi; 
tai šjoje sesij 
kad konferem 
miausia LSS. 
reikalą. Detro 
klausimu neai 
kuopa ir vietii 
šiol aar nebai

Seka plačioj 
gai iš koloniji 
tas dalykas 

į pranešimų pa; 
| nybė vykina; 

sklandžiai. K 
paliekama an 
koMereneųa 
prie Pildomoj 
mo.

Delegatai iš 
rodo, kad LSI 
rinti reikia ti 
domąjį Komit 
kai buvo išri/il 
rių kolonijų, < 
kirrias pasidari 
tižioje dar buv 
nariai Chicago 
čius, M. J urge: 
Montvidas ir M 
rėdami komitet 
name mieste, ji 
tarti ir savo sun

labai sun- 
tirpinami. 

man esant moki- 
rie turi mažų vaikų arba ku-!niu, Plonus paduodavo 
riu namuose kas nors serga, salvarsano Įcirskimui pnkraty- 
— *■ - - • - ,---1 —■‘•"i milteliai-ištirptų.

Mes, mokiniai, pasiskaitydami 
apie rengiamą butelį vajandą 
laiko purtydavom butelius iki 
pavargdavo rankos. Dabar, į- 
čirškimas salvarsano yra de
šimteriopai pagerintas, jį var
tojant sifilitikai greičiau apgy- 
ja ir tarpais pamainant gyv
sidabriu arba bismutų, duoda 
geras pasekmes. Nors dabarti
nis gydymas dar neatsakančiai 
ištobulintas, bet yra daug ge
resnis negu seniau buvo. Pir
miau ligoniams reikėjo gydytis 
apie tris metus, o dabar išgydo
ma nuo vienų iki trijų metų. 
Tas priklauso kuriame laipsny
je sifilis pradedama gydyti ar
ba kaip ilgai jis Yra užsinuodi
jęs. Gydymui daug prisideda 
ligonio išvystytas nuo senti' lai
kų imunitetas ir jo ypatiškas 
atsparumas.

Išgydymas. — Klausimas, ar 
sifilis' yra išgydomas “ant vi-

neva kooperatyvius laikraš- Tokiems duoda kortelių ir ti, kad gerai

“Laz'da turi ’savininkai yra tie, kurie 
” Bet darbininkams | kontraktus ir visokius apra-

(bendrovių dalininkams špy- 
> kišenių rodo. Mat, 

Susi- mainosl laikai, mainosi ir 
papročiai... LATVIJOS VAGIMS 

: ' KAUNE NEPASISEKĖ.
num. Už ką jie pesesi, tai šokių kovų, jis pirmuums i Iš Rygos Kaunan buvo 
sunku suprasti. Iškart atro- tarpe Amerikos lietuvių pa- atvykę vagys K. Fruskovs- 
dė, kad pirmasis narių skai- kėlė kovą prieš kunigiją ir kis ir Žuromskis, Kaune pu
čiu perdaug sumažino ir no- žadino katalikus prie ap- siradę bendradarbius Kipi- 
rėjo sekr. D. M. šolomską švietos. Jis pirmutinis nešė ševičiutę, Chodorovičiutę n 

Į nuo vietos atstatyti. Bet pa- į Amerikos lietuvius ir so-: Vosylienę čia kraustė butus, 
starasis, turėdamas savo cializmo diegus. Atsiradus, laužė užraktus, atsirakine- 
rankose vadeles, užsuko I kairiemsiems, Lietuvių So- davo duris pririnktais rak- 
kuopas, kad tos užduotų J. ' cialistų Sąjungoje, “Kelei- tais, kol visi pakliuvo į poli- 
Buivydui per kepurę. Ro- viui” teko nurodinėti, kad cijos rankas. Dabar visi pil
dos, tas D. M. Šolomskiui ir tas didelis “pakairėjimas” traukti kaltinamaisiais.

“Keleivis” pergyveno vi-i 
šokių kovų. Jis pirmutinis j 

ic lint n viii n*,). 5

i bonka Schmidt’o 
toną. Padaro 

namuose mei- 
prie valgių 

valgią- Turėkite 
savo šaldytuve vi-

Atgaivinanti . 
jus įstato j 
bile suėjimą 
lesniu. Smagu 

ir tarpe 
Schmidt’o 
sados.

( IM BOTTLES, 12-oz.
Reg., 12-ox. Steinies, 
Full Quarts and.

. ON DRAUGHT

NO BETTER

SINCE I860

Draugiška
Harmonija

Srhmidts
ALE

C. SCHMIDT 
& SONS; Ibic. 
PHIL ADELPHlA7PAr~"

CHMIDT'S B£eR
2 beef kidDeya

2 tnblIeSPO°D3 buti^ 
^blespooo, ŪOUI 
'easpoon, saIt

I bottle, beer
Cultid6s',ce^n,ptoaa,

*aler Ru "• cor»- Co,.. "•no

brow
loaded A^

BOMBA JERUZALĖJ UŽ
MUŠĖ 12 ARABŲ.

Jeruzalės rinkoj, kur bu
vo susirinkę daug arabų, žy
dai metė bombą, kuri sprog
dama 12 arabų užmušė ir 
nemažiau kaip 3U sužeidė.

^00,000

Harry Guggenheim 
Piktadariais, sako, 
•ijose sėdi kalėjimu 
kad 150,000 žmogž

I
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Lietuviu Socialistu 
Sąjungos Konferencija

Konferencija vienbalsiai pa
sisako už tai, kad LSS. turi lai
kytis demokratinio socializmo 
ir šituo klausimu ji negali da
ryti jokių kompromisų. Su ku
ria politine partija ji galės ko
operuoti Amerikos politikoje,

SCRANTON, PA. BIRŽELIO 27 IR 28 D., 1938 M. 
PROTOKOLAS

SESIJA 1.
Sesiją atidarė 7:30 vai. va

kare, birželio 27 d., drg. S. Mi- 
chelsonas, iš Boston, Mass., 
LSS. Pildomojo Komiteto pir
mininkas.

Užsiregistravo šie delegatai: 
Centrelines kuopos, Chicago, 
Ill. — Dr. P. Grigaitis, Dr. A. 
Montvidas, K. Liutkus ir P. 
Miller; 51-os kuopos, Grand 
Rapids, Mich. — W. J. Morris 
ir R Krulekas; 33-ios kuopos, 
Binghamton, N. Y.—P. B. Bal
čikonis ir P. Adomaitis; 19-os 
kuopos, Brooklyn, N. Y. — J. 
Glaveskas, P. Tyškevičius, M. 
Tyškevičienė, J. V. Stilsonas 
S. Cibulskis, B. C. Viznienė ir 
A. J. Viznis; • 71-os .kuopos, 
Cambridge. Mass.—J. Vinciu- 
nas; 60.-os kuopos, So. Boston, 
Mass. ■— S. Michelsonas ir J. 
Taurinskas; 133-ios, kuopos, 
Norwood, Mass.—drg. Mučins- 
kas; 116-os kuopos, Detroit, 
Mich.—M; Kemešienė; Social- 
demokratų kuopos, Toronto, 
Kanada—J. . Jokųbynas ir A: 
Batkus. •

Tvarkos .vedėjas S. Michelso
nas, sekretorius A. J. Viznis.

Svarstoma dienotvarkės klau
simas. D-gė M. Kemešienė pa
reiškia galėsianti dalyvauti tik
tai šioje sesijoje, todėl prašo, 
kad konferencija svarstytų pir
miausia LSS. ir LDD. vienybės 
reikalą. Detroito kuopoje šituo 
klausimu neaiškumas. LSS. 116 
kuopą ir vietinė LDD. kuopa iki 
šiol qar nebandė susiartinti.

Seka plačios diskusijos. Drau
gai iš 'kolonijų raportuoja, kaip 
tas dalykas eina> pas juos. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad vie
nybė vykinama visur gana 
sklandžiai. Klausimas užbaigti 
paliekama antrai sesijai, nes 
konferencija nori tuojau eiti 
prie Pildomojo Komiteto veiki
mo. ‘ •

Delegatai iš įvairių kuopų nu
rodo, kad LSS. veikimui sustip
rinti reikia turėti veiklesnį Pil
domąjį Komitetą. Nuo to laiko, 
kai buvo išrinktas P. K. iš įvai
rių kolonijų, organizacijos vei
kimas pasidarė sunkesnis. Pra
džioje dar buvo keturi P. K-to 
nariai Chicagoje — J.Mickevi- 
čius, M. Jurgelionienė, Dr. A. 
Montvidas ir M. Kemešienė; tu
rėdami komiteto daugumą vie
name mieste, jie galėdavo pasi
tarti ir savo sumanymus pateik

ti kitiems nariams, įgyvenan
tiems kitose kolonijose — S. 
MichelsOnui (So. Bostone), S. 
Naudžiui ir W. J. Morrisui 
(Grand Rapidse). Bet drg. 
Mickevičiui mirus ir d-gei Ke- 
mešienei išsikėlus į Detroitą, 
Chicagoje paliko tik du Pild. 
Komisijos nariai, ir veikimas 
pasidarė nelengvas.

Konferencija vienbalsiai nu
taria, kad butų išrinktas nau
jas vykdomasis komitetas iš 
vienos kolonijos. Nutariama, 
kad tas komitetas paruoštų 
LSS. reorganizavimo darbą ir 
susidėtų iš 3 narių. Vėliau, kai 
bus priimta nauja LSS konsti
tucija, centro komitetas bus 
renkamas iš tiek narių, kiek 
bus konstitucijoje nustatyta.

Nominuojama ir vienbalsiai 
išrenkama į Vykdomąjį Centro 
Komitetą šie draugai: Dt. P. 
Grigaitis, Dr. A. Montvidas ir 
K. Liutkus.

Pirmoji sesija užsibaigė 
10:30 vai. vakaro.

SESIJA 2.
Prasideda 5:30 vai. popiet, 

birželio 28 d. •
DąlyVavo tie patys delegatai, 

išimant 116 kp. atstovę, ir ke
lintas svečių.

Pirmininkauja S. Michelso
nas. sekretoriauja A. J. Viznis.

Skaitoma sekretoriaus - .ver
tėjo, drg. M. Jurgelionienėš ra
portas, kuris priimamas vien
balsiai.

Tęsiama diskusijos vienybės 
klausimu. Pagrindiniai šis klau
simas jau buvo išspręstas tei
giama prasme LSS. narių refe
rendumu (už vienybės plan$ 
pasisakė ir LDD.). Tiksliau su
formuluoti santykius tarpe 
LSS. ir LDD. bus galima naujo
je LSS. konstitucijoje, kurią 
pagaminti pavedama Vykdo
mam Centro Komitetui, išrink
tam pirmoje sesijoje.

Klausimas apie LSS. nusista
tymą ir veikimą. Lietuvių So
cialistų Sąjunga atsiskyrė nuo 
Socialist Party, kai pastaroji 
ėmė pritarti “ginkluoto sukili
mo” (armed insurrection) idė
jai ir pradėjo,1 po Normano 
Thomaso vadovybe, braukti iš 
partijos demokratinio socializ
mo : principų gynėjus. Taigi 
LSS. dabar turi pasigaminti 
naują konstituciją ir išsiimti 
naują carter;.

3,000,000 Piktadarių Sėdi Kalėjimuose.

i Harry Guggenheim, New Yorko komisionierius kovai su 
piktadariais, sako, jog dabartiniu laiku Jungtinėse Vals
tijose sėdi kalėjimuose 3,000,000 nuteistų piktadarių, ir

t kad 150,000 žmogžudžių dar vaikščioja laisvi.

parodys ateitis. Šiandien Ame
rikos politikoje vyksta persi- 
grupavimas. Kai kuriose valsti
jose gyvuoja Darbo partija, ki 

] tose — Farmerių Darbininkų 
partija, dar kitur yra persior
ganizavusi demokratiniais pa
grindais senoji Socialistų parti
ja, ir tt. Ar iš tų judėjimų susi
darys viena nacionalinė darbo 
žmonių organizacija, šiandien 
dar negalima pasakyti. Todėl 
Lietuvių Socialistų Sąjungai jau 
dabar jungtis su kuria nors po
litine grupe butų nepraktiška.

LSS. gali tam tikrais klausi
mais veikti kartu su kitomis lie
tuvių organizacijomis, bet šis 
veikimas turi eiti nustatyta li
nija ir po centro priežiūra.

Klausimas dalyvavimo Ame
rikos Lietuvių Kongreso darbe. 
Delegatai iš kolonijų nurodo, 
kad kai kuriuose A. L. K. sky
riuose komunistai veda siaurai 
partinę politiką (nors dažniau
sia, prisidengdami “beparty- 
viais”) ir sąjungiečiams beveik 
negalima su jais susikalbėti. 
Tokio komunistų partyviškumo 
dėka, Kongreso skyriai kai kur 
jau yra apardyti, šitokių nusi
skundimų buvo is Brooklyno ir 
Toronto. Detroite irgi kyla abe
jonė, ar bendras veikimas bus 
toliau galimas (ne dėl vietinių 
komunistų, bet daugiausia dėl 
jų centro, kuris kišasi į sky
riaus reikalus).

Nutarta pavesti Vykdomam 
Centro Komitetui iškelti tuos 
klausimus A. L. K. centre.

Išreikšta pageidavimas, kad 
butų kooperavimas tarpe “Nau
jienų,” "Keleivio” ir "Naujo
sios Gadynės.”

Nutarta, kad Vykdomasis 
Centro Komitetas atsišauktų į 
kuopas, ragindamas jas prie 
darbo, ir išdirbtų planą nau- 

; joms kuopoms steigti koioni- 
I joser -.

Sesijai baigiantis, pirminin- 
, kas pakvietė konferenciją atsi
stojimu pagerbti mirusiojo drg. 

Į J. Mickevičiaus atmintį.
Sesija užsidarė 9 :30 vai. va

karo. į , Ą, J. Viznis.
LSS. Konferencijos sekr.

Tėvas Už sūnų Ne
atsako.

Senis nekaltas, jei jo vaikas 
išmuša kaimyno vaikui akį.

Milwaukee' mieste tūlo 
Haako 7 metų vaikas smuo- 
gė kaimyno 9 metų sunui j 
akį ir padarė ją visą juodą. 
Kaimynas su savo vaiku pa
traukė teisman Haaką ir jo 
vaiką, reikalaudamas $15,- 
250 atlyginimo. Pereitą są- 
vaitę buvo byla ir apygar
dos teismas nusprendė, kad 
nukentėjęs kaimyno vaikas 
ir jo tėvas negali nieko iš 
senio Haako gauti, nes šis 
nekaltas, kad jo vaikas davė 
kitam vaikui i akį. Tėvas 
butų kaltas tik tada, jei jis 
padėtų savo vaikui kaimyno 
vaiką apkulti.

Kita panaši byla buvo 
Rhode Islando valstijoj. 
Čia vaikai žaidė “indijonų 
karą. Tūlo Montgomerio 
vaikas išmušė akmeniu Mi
šelio vaikui akį. Mischo ap
skundė Montgomerį. reika
laudamas už savo vaiko akį 
$150,000. Teismas pripaži
no jam $15 000 iš Montgo
merio. Bet Montgomeris ne
sutiko tiek mokėt ir apeliavo ; 
net į Vyriąusj Teismą, kuris 
svarstė šitą byla pereitą są 
vaitę ir žemesnioio teismo 
sprendimą panaikino. Reiš
kia, už išmuštą vaiko akį 
M'sch negauna nieko.

2.000 ŽMONIŲ GESINA 
GIRIAS.

Amerikos šiaurės vaka
ruose pleška miškai. Gais
rai, siaučia nuo Californijos 
iki Kanados sienos, ir trijo
se Kanados provincijose. 
Ugnies gesinti sušaukta 
2,000 žmonių.

Žydų ir Čigonų Far-I 
g ai Vokietijoj.

Dabar Vokietijoj kilo 
nauja ir labai smarki prieš 
žydus banga. Naktimis hit
lerininku būriai įsiveržia į 
teatrus, kinus ir privatinius 
namus ir šimtais areštuoja 
žydus. Vokietijos žydų tar
pe kilo didelė panika. An- 
skaičiuoįama, kad ligšiol 
Vokietijoj jau suimta apie 
6,000 žydų. v

Nuo ankstyvaus ryto ligi 
cutemų Anglijos, Amerikos, 
Francuzijos ir kt. konsula
tai esti apgulti verkiančių 
moterų ir susiruninusių vy
rų, kurie nori pabėgti iš Vo
kietijos.

Žydai tėvai dažnais atve
jais esti atskiriami nuo vai
kų ir nežinia, kur dingsta. 
Priešžydiškos bangos atsi
radimas aiškinamas tuo, 
kad, užėmus Austriją, daug 
žydų pateko Vokietijon.

Nauja persekiojimų ban
ga pradeda paliesti ir Vo
kietijos čigonus, kuriuos vo
kiečių valdžia priverstinai 
nori sterilizuoti, kad dau
giau čigonai nesidangintų. 
Praneša, kad šj sumanymą 
jau patvirtino hitlerininkų 
partija.

Čigonų tarpe kilo baisus 
pasipiktinimas. Vidurio ir
Rytų Europoj čigonų tarpe 
vedama didelė akcija prieš 
šiuos hitlerininkų užsimoji
mus. Manoma, kad čigonai 
sušauks savo suvažiavimą 
Varšuvoj protestuoti prieš 
čigonų sterilizaciją ir jų 
tautos žmonių tuo pačiu iš
naikinimą. Suvažiavime bu
sią nutarta kreiptis Tautų 
Lygon su skundu. “V. Ž.”

LENKIJOS MOTERYS 
REIKALAUJA DEMO

KRATIJOS.
Pilsudskienė prieš savo vy

ro įstatymus.
Varšuva. — Belaukdama 

(Lenkijos 20-ties metų ne
priklausomybės jubiliejaus 
lenkų nepriklau S o m o j i 
spauda pradėjo rašyti, kad 
ta proga butų paskelbta val
stybėj plati politinė amnes
tija.

Plačios politinės amnesti
jos reikalas jau pribrendęs 
ir jos nebuvimas trukdo val
stybės vidaus santikių deri
nimą. Ta spaudos akcija 
jau pasiekė ir visuomenės 
organizacijas, pet tokias, 

j kuriomis remiasi režimas.
Pilsudskinių moterų kon

gresas visais balsais pasisa
kė už plačią visuotinę am
nestiją ir politiniams ir šiaip 
jau nusikaltėliams, pažy
mėdama, kad tuo budu bus 
tiksliausias nepriklausomy
bės jubiliejaus paminėji
mas.

Lygiai taip pat tas p ilsu d- 
skininkių moterų kongre
sas, kuriame aktyviai daly
vavo Pilsudskienė, pasisa
kė už demokratinį seimo 
rinkimų įstatymą ir naujus 
demokratinius seimo rinki
mus, kuriais, kongreso ma
nymu, tegalima bus pašalin
ti iš vidaus gyvenimo nesan
taiką ir aštrius valdančiųjų 
grupių ir opozicijos santi- 
kius. “L. Ž.”

Rooseveltas Kelionėj į Pietų Ameriką.

Prezidentas Rooseveltas dabar plaukia karo laivu “Houstonu” į Pietų Ameriką. Čia rtia- 
tom jį ant to laivo denio kalbant su vice-admirolu Bagley.

SLAPTA RADIO STOTIS 
PRIEŠ HITLERĮ.

Nesenai Europos laikraš
čiai rašė, kad Sovietuose 
veikianti slapta radio stotis 
prieš Staliną.

Dabar “Lietuvos Žinių” 
korespondentas praneša iš 
Varšuvos, kad Varšuvoj 
dažnai girdėt slapta radio 
stotis ir prieš Hitlerį. Ji kal
ba vokiškai ir trumpomis 
bangomis.

Korespondentas rašo:
Radio stotis pradeda tran

sliacijas vakare apie 10 vai. 
Girdima labai silpnai, nes 
esti pertraukiama. Stotis 
duoda Įvairias priešhitle- 
riškas žinias, labai griežtai 
smerkdama koncentracijos 
stovyklose esančius santy
kius.

Radio stoties šūkis: “Čia 
laisvės radio stotis” ir bai
gia pranešimus: “Nežiūrint 
gestapo persekiojimų tęsia
me musų kovą dėl laisvės.”

NELAIMĖS GELEŽIN
KELIUOSE.

Tarp Kupiškio ir Suba
čiaus stočių rasta guvažinė- 
ta 12 metų mergaitė. Vilka- 
viškio-Pilviškių tarpstotyje 
pervažoje traukinys užva
žiavo ant ūkininko vežimo. 
Arklys užmuštas, vežimas 
sulaužytas ir ūkininkas su
žeistas. Plungės stotyje ras
tas suvažinėtas žmogus. 
Kaip jis pateko po trauki
niu, neišaiškinta.
"PORTLAND.- OREGON?

Parsiduoda 3 lotai verti .$3,000; 
parduodu už $1,000. (1)

Stovo Baruzgulis
358 Fruit st., Mansfield, Mass.

BRONISLAV G. JAKENTA
Esu Lietuvos Teisingumo Ministe

rijos žibioje. .Jei turi reikalų Lietu
voje ir norit sužinot apie gerų ūkę ar 
namus smulkmeniškai, kroipkitč.% 
padėsiu. Jei norit inšuryt namą, ka
rą, ar save, arba iš šeimynos, kreip
kitės, patarnausiu. (1)

Bronis’av G. Jakenta
2123 Tustin st., Pittsburgh, Pa.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN i

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

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

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

REIKALAUJA UŽDRAU
STI ŽYDAMS STUDI- 

JUOT CHEMIJĄ.
Fašistuojantįs lenkai che

mikai nutarė įteikti švieti
mo ministerijai raštą, ku
riuo reikalaujama, kad žy
dams butų uždrausta bet 
kurioje Lenkijos aukštojoje 
mokykloje studijuoti che
miją. Jau dabar chemiją 
studijuoją žydai neturėtų 
būti prileisti prie praktiškų 
darbų. Tas reikalavimas 
motyvuojamas tuo, kad žy
dai, būdami aktyvus komu
nistai, panaudosią įsigytas 
žinias priešvalstybinei pro
pagandai darbininkų tarpe. 
Toliau tame pat rašte reika
laujama tuoj atleisti visus 
profesorius, docentus ir asis
tentus žydus iš lenkų aukš
tųjų mokyklų.

160 AKERIŲ
Mylia nuo miesto, gražus budinkai. 

Yra namas gyventojams. Pelningas 
senas obuolių sodas; daug girios. Ge
ra .smėlio su moliu žemė. Pigiai, už 
$4,500. Klaust;

MRS. MISEVICZ, 
HART, MICH.

PAJIEŠK0JIMA1
Pajieškau brolio KAZIMIERO 

ANDRIJA1CIO; kilęs iš Šiaulių ap
skričio, Papilės miestelio. Pirmiau 
gyveno So. Brooklyn, N. Y.. 336 — 
3-rd aye. Jis pats lar atsiliepia, ku
rie žinote kur jis randas, malonėkit 
pranešti jo adresą, turiu svarbųrrei- 
kalų. Julia Vainorius (1)
'1334 So. ;j8-th et., Cicero, III.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau protingos merginoj' ai 

ba našlės, kuri turi lįiek kapitalo pri
sidėt prie gero furničių biznu). Aš 
esu singelis, 15 metų. Jeigu sutik
sim, galėsim apsivesti. Dėl i n forma 
cijų rašyk lietuviškai arba angliškai, 

Jos Stanton (1)
2345 Lincoln Pork avė., 

Ix>s Angeles, Calf.

Pajieškau merginos arba našlės, 
nesėnesnės 45 metų tikslu apsivesti. 
Aš esu vaikinas 40 metų, linksmo 
budo, ne mažas. Prašau atsišaukti ir 
su pirmu laišku prisiusi paveikslų. 
Aš atsakymų duosiu ir savo paveiks
lų prisiųsiu. Niekus prašau nerašyt.

Edmund Rakstel (0)
Box 135, Guilford, Conn.

KAMBARIAI 
PUIKIAI ĮRENGTI. 

Furnished Rooms 
$3,00, $3.50, $4.00 į savaitę 

C. BROWN 
79-81 Henry Street 

BROOKLYN. N. Y.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais) 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga, .

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

TIKIME I KRISTŲ, todėl turima 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa-j 
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

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

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

CHICAGO, ILL.

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

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi, 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina...................................................$7 00

SVEIKAS III GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU 1SDIRIIYSTES

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.
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Žmogus “Geležiniuose Plaučiuose.

MERGAITĖS, RUOŠKI- N. A. MOTERYS STRO- 
TĖS GROŽIO KON- PiAI RUOŠIASI SAVO 

TESTUI. ' PIKNIKUI.
Viena iš jus bus apvaini

kuota Massachusetts Lie
tuvių Šventės karalaite. 
TAI BUS MAYNARDE, 

PER LABOR DAY.
Maynarde, apie 28 mylios 

nuo Bostono, per Labor 
Day bus didelė visų Massa
chusetts lietuvių šventė. Te
nai bus atstovaujama dau
giau kaip 50 visokių orga
nizacijų. Svečių tikimasi 
apie 15,000.

Šitoj šventėj bus daug vi 
šokių Įdomybių.

Bet iš visų įdomiausia Į 
domybė bus jaunų musų lie
tuvaičiu Grožio Kontestas.

Gal norėtumėt žinoti, kas 
galės tame konteste daly
vauti?

Dalyvauti galės kiekvie
na lietuvaitė, kuri tiktai no
rės ir iš kalno paduos savo 
vardą, pavardę ir adresą. 
Tas reikia paduoti “Kelei
vio” redakcijom

Rengėjai pageidauja, kad 
kartu su adresais mergaitės 
prisiųstų ir savo fotografi
jas. Gali but paprastas 
“snap shot.” Tos fotografi
jos bus atspausdintos “Ke
leivy” ir kituose laikraš
čiuose.

Jus matys visi Amerikos 
lietuviai.

Daug vaikinų iš kitų mie
stų atvažiuos i Maynardą 
su jumis susipažinti.

Rengėjai pageidauja, kad 
visos mergaitės i kontestą 
stotų maudymosi kostiu
muose; bet galima bus stoti 
ir kitaip apsirengus.

Iš visų kontestančių be
šališki teisėjai išrinks vieną 
šitos šventės Karalaitę. Jai 
bus Įteikta graži dovana ir 
uždėtas vainikas. Kitos bus 
apskelbtos karalaitės Sese
rimis ir visos kartu bus nu
fotografuotos.

Tai bus gražus ir malonus 
suvenyras visam amžiui.

Taigi, mergaitės, nieko 
nelaukdamos tuojaus siųs
kit “Keleivio” redakcijai 
savo atvaizdus ir adresus. 
Siųsdamos pažymėkit taip: 
“Aš noriu dalyvauti grožio 
konteste Maynardo šventėj 
per Labor Day ir paduodu 
savo adresą—------ -—”

Naujosios Anglijos Lietu
vių Moterų Sanrišys, kuris 
Įsikūrė šių metų pradžioje, 
dabartiniu laiku uoliai ruo
šiasi savo piknikui, kuris Į- 
vyks 21 rugpiučio, Maple 
Parke, Lawrence, Mass.

Moterys nori padaryt pik- 
liką kitokį, negu tie, kuriuos 
/yrai ruošia. Visų pirma, 
•ia norima Įtaisyti moteriš
kų dirbinių parodą. Toliau, 
kada būti moteriškų chorų 
kontestas. Pagaliau, mote- 
ys šoks liaudies šokius pa
sipuošusios liaudies kostiu- 
nais.

Todėl rengėjos kviečia į 
itą pikniką visas Naujosios 

Anglijos lietuvių moteris ir 
merginas be skirtumo pa
žiūrų ir amžiaus. Atvažiuo- 
damos atsivežkite ir savo 
rankų dailiadarbių, jei turi
te. Jie bus išstatyti parodoj. 
Jei kurios negalėtų piknike 
dalyvauti, tai gali atsiųsti 
savo kūrinėlius žemiau nu
rodytu adresu. Visus atsiųs
tus dalykus rengėjos uoliai 
prižiūrės ir po parodos su
grąžins savininkėms atgal. 
Už geriausius kūrinėlius 
bus skiriamos dovanos.

Visais reikalais prašome 
kreiptis šiuo adresu: Miss 
A. Markevičiūtė, 44 Cam
den st., Methuen, Mass.

ĮVAIRUS VALGIAI.

Ryžių pudingas (virtas).
Išvirk vandeny pusę sva

ro ryžių, tuomet Įmaišyk ge
rą šaukštą sviesto, ketvirta
dalį svaro cukraus, žiupsni 
cinamono, Įskusk lemono 
žievės ir Įdėk svarą smulkių 
razinkų (currants). Tada 
viską sudėk i švarią skepe
tą ir pašutink porą valandų. 
Valgyt galima užsipylus 
pieno arba vyno.

Ryžių pudingas (keptas).
Paimk ketvirtadali svaro 

ryžių, nuplauk, Įdėk lazdelę 
cinamono, arba keliatą kar
čiųjų migdolų, užpilk kvor
tą pieno ir pavirink ant lė
tos ugnelės, kol sutirštės. 
Tuomet nuimk nuo ugnies ir 
duok truputį atvėsti. Tada 
Įplak gabalą sviesto, ketvir-

\ • Jos Linksmina Clevelandą.

šitos šokikės linksmina Clevelando turčius paežery 
i įtaisytam vasariniam teatre. Iš kairės parodyta

Henrietta Raja, iš dešinės—Bett Yeager.

iii®

jau dveji metai kaip Frederick B. Snite Chicagoje serga vaikų paralyžium ir gyve
na uždarytas į “geležinius plaučius,” kurie palaiko jo alsavimą. Įdėtas į tą skrynia 
jis yra vežiojamas automobilium po parkus ir kitas vietas. Gulėdamas aukštieniii- 
kas. jis mato viską veidrody, kuris yra pritaisytas jo priešaky, kaip parodo šis vai
zdelis. Ligonį visuomet prižiūri slaugė.

tadalį svaro rudojo cuk
raus ir žiupsnį druskos. Ant 
galo išplak 4 kiaušinių try
nius, užpilk ant viršaus, pa- 
barstyk truputi tarkuoto 
muskatinio riešuto (nut
meg) ir pakepink pečiuje 
apie 20 minučių. Valgyt ga
lima šiltą ir šaltą, pienu už
pylus. '

Šviežios vuogos.
Dabartiniu laiku turime 

vuogų sezoną. Yra aviečių, 
mėlynių ir kitokių. Tai la

bai sveikas valgis, nes jose noma, ir vaistų reikia. Bet 
yra daug vadinamų 
minų.” 1 
kuo daugiausia. Iš ryto vuo- 
gos valgomos prieš kitus 
valgius, o pietums ir vaka
rienei — ant pat galo. Jų 
paruošimas labai lengvas ir 
greitas: užpilama pienu 
(žinoma, grietinė geriau), 
pabarstoma cukrum ir val
goma. Tas reikalinga lygiai 
vaikų, kaip ir suaugusių 
sveikatai.
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Patartina ju valgyt S0.1?’0/ 1 reikalas.

APIE ŠIRDIES DREBĖJIMĄ.
širdies drebėjimu papra

stai suprantame pergreitai, 
perstipriai ir nelygiai (ne
reguliariai) veikiančią šir
dį. Tokį netobulą širdies 
darbą ir pats ligonis jaučia. 
O tai, žinoma, ir akstiną jį 
savo širdimi rūpintis ir daž
nai skųstis.

Tokio širdies pakrikimo 
priežasčių yra gana daug. 
Vyriausia, žinoma, yra per- 
didelis nervų įtempimas, 
jautrumas bei erzumas. Juk, 
pavyzdžiui, kai tik žmogus 
nusigąsta arba giliai susirū
pina, tuoj jo širdis ir ima 
drebėti. O isterikai ir neu
rastenikai beveik visados 
širdies drebėjimu skundžia
si. Netikslus skrandžio 
(skilvio, pilvelio) darbas, 
ryškiau tariant, nevirškini
mas irgi dažnai širdies dre
bėjimo priežastimi buna. 
Moterys,. pergyvenančios 

gyvenimo permainą;r dažnai 
gauna širdies drebėjimą. O 
kai kurios mergaitės ir su
brendimo metu širdies dre
bėjimą turi. Bendrai apie 
moteris kalbant, tai jos kur 
kas daugiau širdies drebėji
mu skundžiasi negu vyrai. 
Kai kurios net prieš periodi
nę ligą (mėnesines) širdies 
drebėjimą jaučia. Pagaliau, 
reikia galvoje turėti, kad 
alkoholis, kava, arbata arba 
ir tabakas gana dažnai dirk- 
snių sistemą iš lygsvaros iš
muša, na, ir širdies drebėji
mą padaro. Kam skydinė 
(thyroidinė) liauka per
daug gyvai veikia, tam irgi 
širdies drebėjimas pasirodo 
ir, reikia sakyti, labai Įkirus. 
Nusilpęs kraujas, nusilpęs , 
organizmas irgi buna to ■ 
priežastimi. Galų gale, kas i 
be saiko lyties meile naudo
jasi, tam širdies drebėjimas 
ne naujiena.

Ligoniai, kai jau jiems 
širdies drebėjimas užeina, 
ne visi lygiai jaučiasi. Kai 
kurie jaučia tiktai menką 
širdies virpėjimą, šiokį tokį 
nesmagumą, tai ir viskas; 
bet kai kurie jaučiasi taip 
prastai, kad, rodos, mirties 
šešėlius mato, ir dejuoja, 
kad mirsią, ir tiek !

Šitokiuose priepuoliuose,

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS

vita- į tada jau ne tiktai paties Ii- SLA. seimą, 
bet ir jo gydytojo mažiausius

Dr. Margeris.

žinoma, širdis eina kaip lau
kinė. Ligonis ne tiktai jau- < 
čia, bet ir mato, kaip jo krū
tinė širdies plotmėje kilno
jasi ir nerimauja. Jis jau
čia spaudimą arba ir skaus
mą. Jam kvapo stinga, tar
tum gerklė butų užkimšta. 
Galva svaigsta. Kai kurie | 
ligoniai išbąla,, bet kai ku
rie priešingai, išrausta. Iste-i 
rikės arba ir neurastenikės 
moterys dažniausiai išraus
ta, pasidaro kaip rožės rau-! 
donos. Kartais toks prie-' 
puolis per keliatą minučių 
pereina, kartais jis trunka i 
keliatą valandų, o kartais 
net ir keliatą dienų tęsiasi.

Kai dėl gydymo, tai, žino-' 
maz svSibiausia yra pašalirP^ 
ti tas priežastis, kurios šir
dies drebėjimą sukelia. Vi
sų pirmiausia reikią?ligonio 
protas nuraminti, vadinasi, 
Įtikinti jį kad čia jokio pa
vojaus nėra. Reikia ir visą 
jo dirksnių sistemą sutvar
kyti, Čia sekasi ligonis ati
taisyti ne tiktai nuoširdžiu 
su juo pasikalbėjimu, bet ir 
tam tikrais vaistais. Alko
holio, kavos, 
bako tokie ligoniai neturi 
naudoti, jeigu jiems šitie 
narkotikai kenkia; bet jei 
ne, tai gali sau naudoti, kaip 
naudoję. Lyties reikaluose 
jie turi susitvarkyti, vadi
nasi, perviršių (ekscesų) 
vengti. Bendrai, tvarkus gy
venimas, nustatytas laikas 
atsigult, atsikeli, pavalgyt, 
išsimankštinti (kas lengvą 
darbą dirba), be to, apišiltė 
maudynė, pagaliau lengvas 
maistas, tai šitiems ligo
niams yra labai geras daik
tas. Nusilpusiems, ypač ma
žakraujystę turintiems, ži-
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Gromata Maikio Tėvui.
Eldorado. III. Prisiunčių Mai- 

kučio tėvui $2 kad nusipirktų 
uniforma ir Zbrajų. Jau du nu
meriu “Keleivyje” tėvas tiek 
nuplyšęs, kad mums (ūkinin
kams tikrai skaudu žiūrėt, juo 
labiau atsimenant tėvo senatvę. 
Nuo dabar atsilankyk į mano 
ūkę vėl su uniforma ir zbrajum.

Mrs. Ona Lutvinskas.

Malonus raportai iš SLA. 
seimo.

SLA. 136 kuopa turėjo 
I mėnesinį susirinkimą 13 lie
pos dieną, kur svarbiausis 
dalykas buvo delegato ra
portas iš SLA. seimo. Dele
gatą; J. Žebrys davė platų 
raportą, kuriame nušvietė 
daugelį seimo Įvykių. Sma
gu, kad kuopa išrinko pa 
žangų ir veiklų narį delega
tų. dėlto ji išgirdo pilną ii 
aiškų raportą. Iš drg. Žeb- 
rio pranešimo aiškiai buvo 
galima suprasti, kad seimas 
buvo tvarkingai vedamas ir 
kad didžiuma delegatų 
svarstė reikalus bešališkai. 
Didžiuma buvo suintere
suoti organizacijos gerove 
ir jos ateitimi. Dabartinė 
Pild. Taryba uoliai rūpina
si visų narių gerove, sako 
delegatas, žodžiu sakant, 
šis seimas buvęs kuo pavyz- 
dingiausis iš visų buvusių 
seimų. Tai jau antro iš eilės 
delegato toks pareiškimas 
apie 40-tą seimą.

Reikia pagirti ir dr-gą S. 
Bakaną iš Pittsburgho, kad 
taip aiškiai ir plačiai aprašė 

. Jis nušviečia
> Įvykius, taip 

kad žmogus seime ir neda
lyvavęs, skaitydamas drg. 

' Bakano aprašymą, gali jau
stis kaip ten buvęs. Teko 
patėmyti ir kitų korespon- 

identų aprašymus, bet jie to- 
1 Ii gražu ne tokie aiškus. Jie 
i daugiausiai paliečia savo 
partijas ir savus nusistaty
mus, o ir su teisybe dažnai 

| prasilenkia.

Kai kas po SLA seimo pra
stai jaučiasi.

Ne visi SLA seimo dele
gatai sugryžo iš Scrantono 
linksmi. Buvau užėjęs į 
“Dirvą” pažiūrėti, kaip jau
čiasi p. Karpius. Kada pak
lausiau jo, kaip jam patiko 

'seimas, tai atsakė, kad “Dir- 
Ivoj” viskas busią parašyta. 
Kalbėtis neturėjo noro. 
Kaip vėliau patyriau, tai ir 
kiti medaliuoti vyrai sugry- 

|žo labai nusiminę. Didžiau- 
sis jiems smūgis buvo tas, 
kad jų artimas žmogus bu
vo pašalintas nuo “Tėvy
nės.”

Apie tautininkų konfe
renciją, kuri buvo laikoma 
SLA seimo pertraukomis, 
tai nei kalbėti nekalba. Tur
būt dėl to, kad iš didelio de
besio išėjo labai mažas la
šas lietaus. Pirma “Dirva” 
rašė, kad tai busianti pasau
linio maštabo tautininkų 
skodas, o kaip reikėjo, tai 
susirinko vos tik apie 30 
žmonių, kurie nereprėzep- 
tavo jokios organizacijos. 
Reiškia, visa ta jų konfe
rencija iš viso neatstovavo 
nei trijų tuzinų žmonių. ■ |

Kas kita buvo su Ameri
kos Lietuvių Kongreso kon
ferencija, kuri įvyko Scran- 
tone clviem dienom prieš 
SLA seimą. Šitoj konferen
cijoj dalyvavo apie 120 de
legatų, kurie atstovavo apie 
100,000 organizuotų lietu
vių. Tas galėjo nuslopinti 
musų tautininkų širdis.

Clevelando “Lietuvių Ži
nios” irgi pastebėjo, kad 
tautininkai gryžo iš Scran- 
tono nosis nuleidę. Ir jos 
priduria, kad “saujos su 
gorčium nesulyginsi.” Reiš
kia, SLA seime pažangiųjų 
buvo “gorčius,” o tautinin
kų tik “sauja.”

Daugelis SLA narių labai 
patenkinti, kad seimą ati
darant SLA prezidentas 
adv. Bagočius pakvietė pa
kalbėti eilinius narius, o ne 
“vadus,” kaip seniau būda
vo daroma. Žinoma, tas ne
patiko “ordinuotiems vy
rams,” kurie buvo pasiruošę 
drožt seime ilgus “spyčius.” 
Bet kas jų paiso. Geriau te
gul kalba paprasti žmonės, 
negu “ponai.”

Socialistai stoja už unijų 
vienybę.

Čia buvo masinis mitin
gas, kuriame socialistų kal
bėtojai karštai argumenta
vo už darbininkų vienybę. 
Jie norėtų, kad tarp CIO ir 
AFL Įvyktų taika ir vieny
bė. Būdami vienybėje, dar
bininkai visuomet daugiau 
iškovos, negu .pešdamiesi 
savo tarpe, sako socialistai. 
Ir tai yra neužginčijama 
tiesa. Bet gaila, kad žmonės 
nevisuomet gali susitaikyt, 
nors ir tų pačių tikslų siek
dami.

Bendras SLA. kuopų 
piknikas.

SLA. trijų kuopų bendras 
piknikas Įvyks 31 liepos die
ną Machutos darže. Tai bus 
pirmutinis bendrai rengia
mas piknikas. Tikimės, kad 
pasekmės bus geros. Šiame 
piknike gros Aponaičio or
kestras ir bus išdalinta daug 
dovanų už Įvairius atsižy- 
mėjimus.

Mirė Jurgis Dapkus gyv. 
7508 Aberdeen avė., susi
laukęs 58 metų amžiaus. Pa
laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis. Laidotuvėse pa
tarnavo graborius, N. Wil- 
kelis. i

Mirė Julius Juškevičius 
gyv. po num. 8121 Medina 
avė. Paliko moterį, tris sū
nūs ir keturias dukteris1.

Liepos 9 d. susituokė Pra
nas Samolis su p-le Ražins- 
kaite. Laimingos ateities.

Jonas Jarus.

arbatos ir ta- GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS !

A.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGIJA 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS. 
Bilvinskas — pirmininkas,

711 — 8-th st., Waukegan, III.
Jos Mačiulis — pirm, pagelbinink.

906 Prescott St. Waukegan, 111.
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlister ave., Waukegan, 1 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius, 

72G — 8th St., Waukegan, III.
Khnor Globėjai: 

Petraitis, D. Lauraitis.

m SIELOS
BALSAI

j.

D.

P.

Lauraiti
K nykiai: 

K. Ambrazunas. 
M arsalkoH: 
J. Jarušaitis.Rukštalis,

Susirinkimai buna paskutinj nedėl- 
dienj kožno mėnesio. 1:00 v. p<» piety, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8tįh ir 
Adams Sts., Waukegan, Ill.
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Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

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

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

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųJių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia Ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj*.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tir’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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S ŽINIOS
o su Amen- 
ongreso kon- 
įvyko Scran- 
dienom prieš 
toj konferen- 
apie 120 de- 
stovavo apie 
izuotų lietu
je nuslopinti 
ų širdis.

Lietuvių ži- 
tebėjo, kad 
'žo iš Scran- 
eidę. Ir jos 
“saujos su 

pnsi.” Reiš- 
pažangiujų 

’ o tautiniu-

Septintas Puslapll

narių labai 
1 seimą ati- 
prezidentas 
lakvietė pa
laidus, o ne 
?niau būda
ma, tas ne
itiems vy- 
o pasiruošę 
i “spyčius.” 
. Geriau tę
sti žmonės,

už unijų
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nis mitin- 
ialistų kai- 
irgumenta- 
į vienybę, 
arp CIO ir 
a ir vieny- 
zbėje, dar- 
• daugiau 
lešdamiesi 
socialistai, 
ginčijama 
id žmonės 
susitaikyt, 
ikslų siek-

kuopų

i bendras 
epos die- 
. Tai biis 
i rengia
mės, kad 
s. Šiame 
įaičio or- 
nta daug 
is atsižy-

kus gyv. 
e., susi
kaus. Pa
rtinėmis 
vėse pa- 
N. Wil- 

kevičius
Medina 
tris su- 

eriš.

jkė Pra- 
Ražins- 

jities.
s Jarus.
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KELEIVIS, SO. BOSTONNo. 30. — Liepos 27 d.. 1938 m.KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Afrikoj Italai Stato Šitokius Namus.

dažnai barda-

bet vėliau susi-

Kauno Plėšikas Pravdzinskas Nuteis- \ 
tas Kalėti Visą Amžių.

Kauno apygardos teis
mas sprendė kauniškio plė 
šiko Petro Pravdzinsko by
lą, kurios turinys gana ne
paprastas.

Kaune, Žaliojoj gt. 47 nr 
Stacevičiai turi namus ii 
pasiturinčiai gyveno. Nori 
jau abu seni, turi po 70—7č 
metus amžiaus, bet ne laba 
tesugyvenę, 
vęsi ir ko gera buvo net 
persiskyrę, 
taikė ir vėl kartu gyveno.

Prieš kuri laiką iš Stace- 
vičienės kažkas pavogęs 
900 litų. Įtarė vieną, antrą, 
bet kas pavogė—ir šiandien 
nežinoma. Buvo kalbų, kad 
tuos 900 litų paėmus Stace- 
vičių tarnaitė Stef. Žvirb
lytė. Tas kaibas skleidė Pet
ras Pravdzinskas, kurio bu
te gyveno Žvirblytės sesuo. 
Pravdzinskas Stacevičiams 
tvirtino, kad jis vagi sura
siąs ir už suradimą reikala
vo 400 litų; jis norįs atida 
ryti kirpyklą, nes iš profesi
jos kirpėjas. Stacevičienė 
400 litų nedavė, bet po 10 
litų jam kaišiodavo, kai jis 
pas juos su savo pasiūly
mais ateidavo.

Neatsirandant pavogtiems 
900 litų, Stacevičienė nuta
rė eit pas burtininką ii 
klausti, kur tie 900 litų. Pas 
burtininką į Ožeškienės ga
tvę Stacevičienė nuėjus su 
tarnaite Žvirblyte (Žvirbly
tė teisme tatai pareiškė), 
bet burtininkas pasakęs tik, 
kad Stacevičienės vyras ne
užilgo mirsiąs ir ji ištekė
sianti už kito, jaunesnio vy
ro; sumokėjusios 5 litus už 
spėjimą ir sugrįžusios na
mo. Pas tą patį burtininką 
buvęs nuėjęs ir Stacevičius, 
bet i,r jam nieko gera neiš
pranašavęs. O Pravdzinskas 
ateidamas pas Stacevičienę 
vis prašo pinigų, o toji ne
duoda.

Šįmet birželio 5 d., Prav
dzinskas atėjo pas Stacevi
čienę ir, radęs ją vieną na
mie, pradėjo reikalauti pi
nigų. Bet toji kratosi, pini
gų neduoda. Tada Prav
dzinskas akmenių pradėjo 
jai daužyti galvą, norėda
mas užmušti. Kai senė ap
svaigus kruvina ant grindų 
gulėjo, tai Pravdzinskas da 
už kojos ją patampė, norė
damas įsitikinti, ar jau ne
gyva; pastebėjęs, kad dar 
gyva — dar akmeniu ją 
daužė.

Per dešimt smūgių Stace- 
vicienei sudavęs Pravdzins
kas šoko jieškoti pinigų, iš
vertė stalčius, spintas, kiše
nes, bet nieko nerado. Tada 
Stacevičienę apmetė drabu
žiais, bute paliejo žibalo ar 
benzino ir trijose 
namus padegė, o 
bėgo.

Pro šalį eidami 
pastebėjo iš Stacevičių na
mų durnus rūkstant, pribė
gę prie durų norėjo atida
ryti duris — užrakintos. Su
bėgo daugiau žmonių, iš
daužė langus, pašaukė poli
ciją, ugniagesius. Viduje 
rasta be sąmonės, nuo du
rnų pritoškus senutė, kuri iš
nešta lauk tuoj atsigavo. 
Atvykę ugniagesiai gaisrą 
lengvai užgesino.

Kadangi Stacevičiai ne
sugyveno, tai aplinkiniai 
žmonės visa burna pradėjo 
tvirtinti, kad vyras tai pa
daręs. Suklaidinta policija 
Stacevičių buvo net sulai
kius. Bet atsigavus Stacevi
čienė pradėjo sakyti, kad ją 
užpuolęs Pravdzinskas.
Tą pačią dieną pavaka

riais buvo surastas ir suim
tas Pravdzinskas, kuris kvo
čiamas prisipažino ir dar 
ėmė sakyti, kad jį pasam
dęs Stacevičius, žadėdamas

už žmonos nužudymą su
mokėti 1,000 litų, nes žmo
na samdžius tarnaitę jį, 
Stacevičių, nunuodyti. Ta
čiau Pravdzinsko versijos 
visiškai nepasitvirtino. Kri-. 
minalinėje policijoje Prav-1 
dzinskas pradėjo daryti Į-1 
vairius triukus: nuo trečio 
aukšto mėgino pro langą 
iššokti, neva norėdamas nu-1 
sižudyti, vedamas laiptais 
puolė galva žemyn, norėda-1 
mas užsimušti, daužė galvą! 
į sienas, bet vėliau nusira- j 
mino.

Teismo tardytojui Prav
dzinskas pradėjo jau kitaip 
sakyti, gintis; policija, gir
di, jį musus, jis buvęs gil
tas, sakęs, ką policija liepus 
ir tt.

Apygardos teisme Prav
dzinskas taip pat griežtai 
neigė jam prikišamą kalti
nimą.

Apygardos teismas, ištar
dęs per 20 liudytojų ir ap
svarstęs visas bylos aplin
kybes, Pravdzinską pripa
žino kaltu ir nubaudė kalėti 
visą amžių.

Pravdzinskas gimęs ir 
augęs Kauno mieste, 43 me
tų amžiaus, inteligentiškas, 
ramios išvaizdos, jau septy
nis sykius baustas už vagys
tes, paskutinįjį sykį trejais 
metais ir 6 mėn. sunkiųjų 
darbų kalėjimo, iš kalėjimo 
paleistas 1936 m. ir dirbo 
kai kuriose Kauno kirpyk
lose.

BAISUS PERKŪNAS
TRENKĖ Į PANEVĖŽJ,

Liepos 2 d. visą Panevėžį 
nugąsdino nepapr a s t a i 
smarkus perkūno trenks
mas. Žaibas buvo toks dide
lis, kad žmonės matė-tikrą 
ugnies stulpą, o griausmas 
sudrebino žemę ir garsas 
kartojosi keliatą kartų silp
nesniais atgarsiais.

Žaibas pataikė į saldai
nių dirbtuvę “Laimę,” sto
vinčią Kranto gatvėje, su
degindamas visus elektros 
laidus ir lubas. Namas ir lu
bos buvo murinės, tai tik jos 
pajuodo ir ilgą laiką ruko 
durnai, bet gaisras nekilo. 
Visame name neliko nei 
vieno lango — visi išbyrėjo.

Tokio galingo trenksmo 
panevėžiečiai dar negir
dėjo.

vietose 
pats pa-

žmonės

čia matosi vaizdas Tripolijoj (Afrikoj), kurią italai užgrobė keliolika metą atgal. Dabar 
italų valdžia tenai stato darbininkams šitokius namus iš cemento. Kiekvienas namas tu
ri 4 kambarius ir prie namo yra daržas. Darbininkai turi mokėti valdžiai nuomą, šalis 
karšta ir tuščia, gyvenimas sunkus.

ARKLYS UŽMUŠĖ MER-1 PER ATLAIDUS PUSNĖJ 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Pusnės bažnytkaimy, Uk-
GINĄ.

Birželio 26 d. pil. Antani- x ........................,
nai šukytei važiuojant į Va- mergėLapskrity,' per'šv. Šta- 
balninko miestelį, automo- nisiOVo atlaiduszbuvo smar- 
bilio pasibaidęs arklys šoko kjos muštynės. Bastūnu kai- 
į griovį ir apvertė vežimą. mo gyv. RUZgys, apie 27 
Šukyte krisdama pataikė metų amžiaus, nevedęs, vie- 
T"’7-. ...............i nu smugiu užmušė Čepą iš

, apie 40
galvą į akmenį ir smarkiai nu Smugiu uL..."' ’’ *'
susižeidė. Nukentėjusi tuoj Lelikin-ų kaim0) .
nuvežta į \ abalninko svei- ’ metu amžiaus, kuris paliko 
katos punktą, kur po pusva- žmoną su keturiais mažais 
landzio mirė. Ji turėjo 70 vail-cais, kuriems dabar rei- 
metų amžiaus.

Aną sąvaitę vienas plento
darbininkas, girtas važiuo-1 
damas dviračiu, krito ir nu
silaužė koją.

GAISRAS KUPIŠKY.
Kupiškio miestely birže

lio 26 naktį Matulyčios su
degė klojimėlis ir nudegė 
tvarto stogas. Laimė, kad 
lijo ir silpnas vėjas lauke 
putė. Rūmelis ir kaimynų 
triobos išliko gaisro nepa
liestos. - r - -

LAIVAI SU POPIERMAL
KĖM IŠ KANADOS.

Dabar Klaipėdoje stovi 
penki dideli laivai su po
piermalkėm, kurias per
krauna į baidokus. Pažymė
tina, kad trys laivai popier
malkes atgabeno net iš Ka
nados. '

APIPLĖŠĖ UŽPALIŲ 
VALSČIAUS SAVI

VALDYBĘ.
Aną naktį nežinomi pik

tadariai įsibrovė į Užpalių 
valsčiaus savivaldybę ir pa
grobė pinigų spintelę, ku
rioje ’ buvę, ’apie 4,000 litų. 
Pinigų spintele prasta lau
kuose: sudaužytu?

IŠ AMERIKOS ATVYKO 
600 LIETUVIŲ.

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kad šią vasarą iš Pietų ir

KRYŽIUS SU DRUSKA.
Zapyškio apskrity, Dievo- 

galos kaime, ūkininkas G. 
rado nakties laiku padėtą 
prie jo durų maišą, kuriame 
buvo kryžius ir maišiukas 
druskos. Ką tai reiškia, ne- ___ t
žinia. Prietaringi ūkininkai šiaurės Amerikų Lietuvon 
jam aiškina: “Tave užmuš, atvyko jau apie 600 lietuvių 
apipils druska ir pastatys pas savo gimines pasisve- 
kryžių.” čiuoti.

Viesulo Sugriautas Miestelis.

South Dakotas valstijoj viesulas’sugriovė Ando.verio mie
stelį. čia parodyta dalis griuvėsių. Dvi moterys buvo už
muštos ir apie 20 žmonių sužeista.

kės vargas vargti.
Jis buvo užmuštas apie 1 

ar 2 vai. po pietų, o parvež
tas į namus numirė 9 vai. 
vakaro. Ruzgį, kuris jį už
mušė, policija paėmė iš na
mų nakties ląiku. Tai vis 
valstybinės degtinės darbas, 
nes prieš muštynes jie abu 
buvo girti, o dabar per gir
tavimą ir muštynes vienas 
nuvažiavo į kapus, o antras 
į kalėjimą.

STREIKAS UŽ VIENĄ 
ANTAUSI.

“Kontio” laivo šturma
nas (suomis), iškraunant 
anglis pasikarščiavo ir su
davė vienam darbininkui 
ranka per ausį. Šitai paste
bėję darbininkai metė dar
bą ir paskelbė streiką, rei
kalaudami,' kad laivo štur
manas darbininką atsipra
šytų ir susitaikintų. Streikui 
prasitęsus apie vieną valan
dą, galop šturmanas sutiko 
atsiprašyti ir “sumuštajam” 
čia pat sumokėjo 100 litų. 
Susitaikius laivas 
kraunamas toliau.

BE MUŠTYNIŲ IR GIR
TUOKLIAVIMO ŠVENTA 
LIETUVA NEAPSIEINA.

Šventa Lietuva turbut ne
būtų šventa, jeigu joje ne- 

I butų tiek girtuokliavimo ir 
muštynių. Sugriebia žmonės 

Į kur litą, tuoj pasigeria ir 
mušasi. Nuvažiuoja bažny
čion, ir vėl mušasi.

j Štai, Ramygaloj dabar y- 
ra tiesiamas plentas. Gavę 
subatoj atlyginimą, darbi
ninkai tuoj pradeda girtau
ti. Prisigėrę, pridaro įvairių 
kartais gana skaudžių “špo
sų.” Nei vienas šeštadieni; 
neapsieina be muštynių ii 
šiaip įvairių konfliktų.

Ne per senai klebonas pa 
sistatė arklį su vežimėliu 
darbininkai susisėdo ir nu
važiavo, kur jiems reikėjo 

'Nuvažiavę, arklį su vežimė
liu paleido, o apsiaustą, ku 
ris buvo vežimėly, pasiėmė

Restoranuose geria pini
gų nemokėję, o kai jau ren
giasi eiti, tai užpuola šeimi
ninką, kad atiduotų grąžą iš 

'50 litų. Šeimininkas 50 litų 
negavęs — neduoda. Ir pra
sideda muštynės.

buvo

KAUNE PERKŪNAS NU
TRENKĖ BERNIUKĄ.
Liepos 2 d. Vaisteriškiuo- 

se, prie Kleboniškio, žaibas 
nutrenkė ten vasarojančio 
Žemės Banko tarnautojo 
Kuosos aštuonerių metų sū
nų ir smarkiai apdegino 
penkerių metų dukrelę, ku
ri paguldyta vaikų ligoninė
je Kaune.

ŽAIBAS SUDEGINO 
VISĄ ŪKĮ.

Ėglynės vienkiemy, Papi
lės valsčiuje, žaibas kirto j 
ūkininko Jokūbo Tuomino 
gyvenamąjį namą ir užde
gė jį. Nuo namo užsidegė ir 
kiti trobesiai ir sudegė. Su
degė visas inventorius, šuo, 
du veršiukai ir keli ėriukai.

Nuostolių padaryta apie 
10,000 litų. Turtas buvo ne
apdraustas.

SPORTIŠKAS MEDŽIU IR 
TVORŲ LAUŽYMAS.
Jau pats oficiozas skun

dėsi, kad rungtynių bilietai 
brangus. Kol šis dalykas ne
bus sutvarkytas, tai aplink 
valstybinį stadioną medžiai 
liks be šakų, o tvorų nespės 
taisyti.

VANDUO IŠPLOVĖ ŽMO
GAUS LAVONĄ.

Prie Lampėdžių žmonės 
pastebėjo vandens išplautą 
žmogaus lavoną. Skenduo
lis apsiavęs vailokais, apsi
rengęs žiemiškais drabu
žiais, matyt, vandeny buvo 
nuo žiemos. Skenduolio as
menybė tiriama.

RAMYGALOS AUTOMO
BILIS SUVAŽINĖJO

• VAIKĄ.
Ramygalos miestely, Pa

nevėžio apskrity, automobi
lis gatvėje suvažinėjo Juo
zuką Samsonuką, 7 metų 
amžiaus vaiką. Jam sutrinta 
galva ir sulaužyta viena ko-. 
ja. Automobilium važiavo1 
Valadkonių dvaro savinin
kas Jagurinas.

PAGARSINIMA1
‘KELEIVY9

Norint. kad 
GREIT, reikia 
adpiln Istracljon 
UIO VAKARO, 
tą, reikia pasiųst iš anksto.,*kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
4y. Vėliau gauti garslnim^J, į tos 
sąvaltės numeri nespėjama-, patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas' nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

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

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už ŽodŲ Stambes-

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE. 
Siunčiant per pafi-

‘•Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. bž žodį. Mažiausio pajiėško- 
Jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

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

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKATAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

POLICIJA IŠVAIKĖ 
“TRIS KUNIGAIKŠČIUS.”

Ramygaloj viename res
torane, vietos inteligentai 
viename kambary, kurį pa
vadino “trijų kunigaikščių” 
kambariu, įsirengė kortų 
kliubą,” smagiai leisdavo 
laiką lošdami ir gerdami. 
“Kunigaikščiai” jautėsi la
bai drąsiai, nes nesitikėjo, 
kad kas nors paliestų “kuni
gaikščius,” bet policija vie
ną dieną “kunigaikščius” 
išvaikė, o jų rezidenciją pa
naikino ir, berods, teks dar 
prie žalio stalo dėl savo “ti
tulų” aiškintis.

RADO NUŠAUTĄ 
ŽMOGŲ.

Želvos valse., Virbalų kai 
mo lauke, Siesarties upės 
pakrantėje birželio 13 d. ra
do nušautą to kaimo gyven
toją Virbalą. Šūvis paleistas 
tiesiai į kaktą. Gydytojas 
pripažino, kad šauta iš arti, 
nes galvos plaukai apsvilin
ti. Kilo abejonių, kad jis 
pats nusižudė, bet pas jį jo
kio šaunamo ginklo nerado, 
tik rado kišenėje revolverio 
šovinių. Spėjama, kad jis 
pats nusižudė, tik kas nors 
radęs revolverį pasiėmė. Jį 
negyvą tenai rado Virbaliu 
kaimo gyventojas Strička ir 
pranešė policijai. Dabar po
licija veda stropų tardymą. 
Nužudytasis velionis su šei
ma gerai sugyveno ir prieš 
mirtį išėjo paupėn arklio at-| 
si vesti, iš kur jau ir negrįžo? 
Nužudytojo visi gailisi, o la
biausiai šeima, kurią jis sa
vo uždarbiu išlaikė.

Didelė ir Nuostolin
ga Audra Dzūkijoj.

Birželio 26 dienos rytą 
Alytaus apskrity siautė 
smarki audra su perkūnijo
mis.

Dvareliškių kaime (Jėz- 
no valse.) griausmas trenkė 

i į pil. Petro Džervaus gyve- 
! namą namą. Užmušė savi- 
j ninką Petrą Džervą, sudegi
no gyvenamą namą ir kluo-

' ną.
i Junčionių kaime (Daugų 
valse.) trenkė į gyvenamą 
namą. Sugriovė dumtraukį 
r dalį krosnies. Sužeidė ant 
krosnies sėdėjusią senutę, 
užmušė ten pat buvusią ka- 
ę, sužeidė gulėjusį lovoj 
šeimininką Rakauską, su- 
’aužė lovą ir stalą ir užmu
šė vištą su viščiukais. Namo 
neuždegė.

Gusčionių kaime (Butri
monių valse.) trenkė j Sas
nausko Petro kluoną. Kluo
ne buvo trys teliukai, iš ku
rių du užmušė. Kluono ne
uždegė.

Punios bažnytkaimy (Bu
trimonių valse.) trenkė ir 
sudegino pil. Gucevičiaus 
kluoną.

Jaunionių kaime (Butri
monių valse.) trenkė į pil. 
Prano Talaškos gyvenamą 
namą, sugriovė dumtraukį, 
užmušė dvi vištas, apsvai
gino šeimą, išlaužė slenkstį 
ir duris. Namo neuždegė.

Alovės apylinkėj, Vale- 
niškių kaime, ūkininko Jo
no Černiausko gyvenamą 
namą trenkė perkūnas du 
kartu. Savininkas užmuštas 
vietoj. Žmona su motina 
nuo gaisro taip pat sunkiai 
nukentėjo (apdegė kojas).

Minėtas ūkininkas paliko 
šeimą be pastogės ir be nie
ko. Prie namo sudegė tvar
tas ir daug visokio turto.

Didelė Tautininku 
“Malonė.”

Į katorgą siunčia tik svei
kus žmones.

Lietuvos laikraščiai rašo:
Apskričių viršininkams 

Vidaus Reikalų Ministerija 
nurodė, kad į priverčiamojo 
darbo įstaigą gali būti ati
duotas tik toks asmuo, kuris 
miesto ar apskrities gydyto
jo pripažintas sveikatos at
žvilgiu tinkamas darbui.

Vaje, kokia “labdarybė!”

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

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

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!:

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

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

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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63 Metu “Jaunikis” ir 16 Metų Žzno/ia Nubaudė itallĮ laiv°.kaPito- 
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“TĖVYNĖS” REDAKTO
RIUS LANKĖSI BOS

TONE.

Organizuojamas didelis va
jus Susivienijimui kelti.
Pereitą subatą Bostonan 

buvo atvykęs adv. Kl. Jur
gelionis, naujas “Tėvynės” 
redaktorius. Jis čia lankėsi 
SLA. reikalais ir turėjo su 
prezidentu Bagočium ilgo
ką pasikalbėjimą. Kiek te
ko patirti, jis turi daug su
manymų Susivienijimo la
bui. I)a neteko matyti žmo
gaus, kuris butų tiek atsida
vęs organizacijai, kiek adv. 
Jurgelionis. Kitais gyveni
mo klausimais jis nenori ir 
kalbėti. Susivienijimas jam 
Alfa ir Omega. Ir, reikia 
pripažinti, jis turi toli sie
kiančių planų šitos organi
zacijos ugdymui. Iki sekan
čio gegužės mėnesio jis yra 
nusistatęs gauti jai apie 
4,000 naujų narių. Paskui 
Seks senelių prieglaudos 
steigimas. Po to numatomi 
jau kiti planai.

Naujas “Tėvynės” redak
torius žada parašyti ir išlei
sti visą eilę lietuvių ir ang
lų kalbomis agitacinių pam
fletų. Angliškoji literatūra 
busianti platinama tarp jau
nimo, o lietuviškoji skiria
ma šenesniajai kartai. Ir vi
sa tai adv. Jurgelionis keti
na atlikti atliekamu nuo; re
dakcijos laiku, už tą pačią 
algą, tuo tarpu kai kiti SLA. 
centro vyrai net ir Seimo 
protokolo negali išversti an
glų kalbon be “ekstra” atly
ginimo. 1

Jurgelionis yra gyvas pa
vyzdys, kaip reikia dirbti 
organizacijos gerovei, o ne 
savo kišeniaus ar srovės rei
kalams. Tai yra didelių ga- 
bilmų ir plačios- juridicijos 
žmogus. Jis yra filologas, 
rašytojas, teisininkas ir vi
suomenininkas. Ir kartu jis 
labai gerai pažįsta fraterna- 
Jių organizacijų santvarką 
ir finansus.

Kalbėdamas Jurgelionis 
nesikarščiuoja, nesijaudina. 
Jis visuomet šaltas, ramus, 
autoritetingas. Gaila tik, 
kad jo sveikata yra pašliju
si. Nesenai jam buvo pada
ryta operacija ir visų savo 
spėkų jis da nėra atgavęs. 
Jis da ne viską gali valgyt 
ir jam sunku vaikščiot laip
tais.

Randolphe perkūnas pri
trenkė 3 žmones.

Liepos 21 naktį Bostono 
apylinkėj siautė smarki 
perkūnija. . Randolphe per
kūnas uždegė Henry Du- 
ponto namą prie 249 Mill 
street, pritrenkė Dupontą ir 
jo žmoną. Šūvis įnėjo per 
langą į miegamąjį kambarį 
antram aukšte, tuomet pra
simušė per grindis į valgo
mąjį kambarį apačioje, o iš 
čia per sieną vėl išėjo lau
kan. Siena tapo apardyta ir 
buvo pradėjus degti, bet 
ugnis tuoj buvo užgesinta.

Prie Union gatvės perkū
nas perskėlė didelį medį, o 
iš medžio šovė į Charles 
Hillis’o namą ir pritrenkė 
84 metų senukę, kuri sėdė
jo prie lango.

Potviniai apie Bostoną.
Bostono apylinkėj lietus 

lijo 7 paras beveik be jokios 
pertraukos. Keliai patvino, 
namu skiepai . prisisėmę 

Į vandens ir kai kuriomis gat
vėmis negalima buvo perva-1 
žiuot. Apie Milfordą pakilo 
ežerai ir užliejo visą mieste
lį. Septynios dirbtuvės tenai 
turėjo laikinai užsidaryti ir 
apie 1,000 žmonių pasilikot 
be darbo, o kai kurie ir be j 
pastogės-, nes jų namus ap
sėmė vanduo.

Brocktone areštuotas jau
nas Žemaitis.

Pereitą savaitę Brockto- 
no policija sugavo pelkėj 
Joną B. žemaitį, 22 metų 
amžiaus lietuvį, kurį ji kal
tina pavogus automobilį. 
Teisme Žemaitis neprisipa
žino kaltas. Policija sako, 
kad su Žemaičiu buvęs da ir 
kitas vyrukas, kuris taip pat 
pasislėpęs pelkėse, bet ji ne
galėjusi jo surasti, nes už
ėjusi smarki audra su lie
tum.

Herbart Bonthal, 63 metų amžiaus farmerys, šiomis die
nomis vedė Auna May, 16 metų amžiaus mergaitę, kuri bu
vo ištarnavus pas jį trejatą metų kaip “gaspadinė.” Čia 
jiedu parodyti prie vestuvių stalo. Vestuvės buvo Atholio 
miestely, nelabai toli nuo Bostono. Jų šliubo pasižiūrėti su
sirinko apie 2,000 žmonių. Paklaustas reporterių, kodėl jis 
veda tokią jauną mergaitę, senis atsakė norįs priruošti 
ją ateities gyvenimui.

Lietuviai legijonieriai va
žiuos į Worcesterj.

Mus prašo pranešti, kad 
18, 19 ir 20 mgpiučio die
nomis Worcestery bus Mass, 
valstijos Amerikos. Legijo- 
no seimas, kuriame daly
vaus ir lietuvių legijonierių 
Stepono Dariaus 317 pos-

na už šmugelį.
Federalinis teismas Bos

tone pereitą sąvaitę nuteisė 
Italijos prekybos laivo “Al
berta” kapitoną Ragusiną, 
kuris buvo paslėpęs savo 
laive 148 bonkas degtinės ir 
43 poras Čekoslovakijos če- 
verykų. Matyt, kapitonas 
norėjo tas prekes įšmuge- 
liuoti be muito. Jis turėjo 
užmokėti $100 pabaudos.

Adv. Šalnienė baigia pa
sveikti.

Adv. Z. Šalnienė pasta
ruoju laiku buvo rimtai su
sirgus. Buvo reikalinga net 
operacija. Bet dabar jau 
vėl vaikščioja. Nors ligonė 
jaučiasi da nelabai stipri ir 
iš namų neišeina, bet eina 
žymiai sveikyn.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomia ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Sprogimas kepykloj.
Pereito nedėldienio naktį 

duonos kepykloj prie Atlan-1 
tie avė. įvyko smarkus spro
gimas. Sprogimas įvyko, Į 
kuomet naujas darbininkas! 
uždegė degtuką norėda
mas užkurti krosnį. Gazas 
sprogo tokiu smarkumu,1 
kad buvo suardyta visa ke-
pykla, išnešti langai ir dar- 

Į bininkas mirtinai sužeistas.

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.

Telefonu 21114
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

I Tel. 28624 Gyv. 31132

I Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS
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DARBO i

Pren 
Amerikoje 
Pietą Amer 

Kanadoje

Prenur 
Amerikoje . 
Kanadoje ir 

Valstijų . 
Apskelbimų 
Kreipiantis i 
adresuokite:

K
253 Broad*

50. 31

Lietuvių kalbos kursai.
Tūlas laikas atgal buvo 

kreiptasi į Mass, valstijos 
švietimo departamentą, kad 
jis įsteigtų lietuvių kalbos 
kursus. Departamentas pra
šymą patenkino ir ateinantį 
rudenį lietuvių kalba bus 
jau dėstoma. Pamokos bus 
duodamos State House Au
ditorijoj, viena sykį į sąvai- 
tę..................................D. P.
f ----------------------
Kova su banditu automo- 

biliuje.
Dorchesteryje pereitą ne- 

dėldienį buvo suimtas poli
cijos įtariamas James B. 
Sullivan, kurį policija kalti
na apiplėšus daug viešbu
čių ir gazolino pilstytuvių. 
Vežant jį į Fields Corner 
nuovadą, jis norėjo išsi
traukti iš kišeniaus automa
tišką pištalietą. Policmanas 
griebė jį už rankos ir auto- 
mobiliuje prasidėjo kova. 
Besigrumiant, pištalietas iš
šovė ir kulipka perėjo ban
ditui per šlaunį. Galų gale 
jis buvo nuginktuotas ir už
darytas už grotu.
Į __ :______ __

LSS ir LDD mitingas.
Šią pėtnyčią, 29 liepos, 

"Keleivio” name bus LSS ir 
LDD kuopų mitingas kaip 8 
vakare. Visi draugai prašo
mi susirinkti, nes reikia už
baigti pikniko reikalus.

Sekret.

Adv. Bagočius gryžo iš 
atostogų.

Po SLA. seimo, adv. Ba
gočius su savo šeimyna’ bu
vo nuvažiavęs pasilsėti pp. 
Kazlauskų ūky, netoli Pitts- 
burgho. Pereitą sąvaitę jis 
jau sugryžo ir dabar vėl dir- > 
ba savo ofise. Kartu parva- Į 
žiavo ir p. Birutė Bagočienė 
su dviem savo dukterim, 
Eleina ir Diana. Visi išrodo 
gerai pasilsėję ir sveiki, 
ypač mergaitės.

Bėda su piknikais.
Šįmet prasta vasara—-(kai 

tik nedėldienis, tai ir lietus! 
Piknikų rengėjams tai jau 
bėda. Bet dar didesnė bėda, 
kad šįmet policija suvaržė 
šokius nedėldieniais. Keis
tučio Kliubo Parke, East 
Dedham visi piknikai buvo 
be šokių. Todėl ir SLA. ant
ras apskritis, kuris norėjo 
čionai surengti pikniką, at
siėmė depozitą ir pikniko 
čia nerengs. Tą patį daro ir 
kitos draugijos. Rep. S.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslu.'.

PADIDINA IR INFREMUOJA
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVE.,
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

----------  ------------- -u---- —~ I

“Naminis karas” saliune.

Viename saliune ant 
Broadway dėjosi tokia ko
medija. Įėjusi to saliuno 
vieno partnerio žmonelė, 
jau “patraukusi,” pradėjo 
kumščiomis mosuoti aplink 
savo vyro pausius, prikišda- i 

tas.' Lietuvių štabo vieta'bus ma Jam meiliškus reikalus 
Worcesterio Lietuvių Pilie- SV kostumerka. Vyras 
čių Kliubo salėj, 12 Vernon 
street. Uniformuotų lietuvių 
legijonierių busią 75; be to, 
busiąs jų benas iš 40 narių 
ir 60 moterų auxiliary. Jei 
kas iš worcesterieciu turėtų 
tiems žmonėms nakvynes, 
tai lai praneša į salę, 12 
Vernon st., arba lai parašo 
laiškelį šiuo adresu: Ste
phen Darius Post, P. O. 30, 
South Boston, Mass!

GERAS BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir bučernč. 

| Labai gera vieta, vi okių tautą ap- 
I gyventa. Išdirbtas biznis, savininkas 
nori pasitraukti į kitą biznį. Galima 
mainyt ant taverno. Norint plačiau j 

(sužinot kreipkitės į KELEIVIO ofi- 
isą. (0)
|---------------------------------------------I

MODERNIŠKAS

Geležies Reikmenų
STORAS

Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokią smulkią 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu- 

| ’mos, etc.
Geriausis Tavoras, Prieina

miausią kaina. Pristatymas veltui.
Užeikit ir Persįtikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

CASPER’S BEAUTY { 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai
Apžiurėkit

I Valandos; 9 iki
1 nuo *.k*.
I nuo 7 iki
I - Seredom 9 iki
I ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
j Ištaiso defektuotas akis ir tftika- 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg, 
{ zaminuoju ir priskiriu akinius.

{ 114 Summer Street,^
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILL0RY\
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

5 LĖKTUV/ 
MUŠTI

Užsimanė pakinkyt saulę 
į darbą.

Massachusetts Technolo
gijos Institutas nutarė pra
dėti studijas, kokiu budu 
galima butų sunaudoti sau
lės spindulius. D-ras God
frey L. Cabot yra paauka
vęs tam tikslui $647,700. 
Nestebėtina, kad saulė pasi
slėpė už šlapių debesų ir 
per septynias dienas nosies 
neparodė Bostonui.

gindamasis pataikė jai į pa
žiaunę. Jo sūnūs ten pat už
tai kirto tėvui. Moteris krito 
ant grindų ir ėmė šaukti vi
sa gerkle. Pagalios vyras: su 
sunum turėjo mamytę iš
mest laukan ir užrakint du
ris, kad atgal nesugrįžtų. 
Kostumeriai irgi buvb po 
užraktu — nei išeit, nei įeit. 
Vieni iš to krėtė “fones,” o 
kiti labai supyko. Ištikrujų 
nėra blogesnio reginio, kaip 
triukšmavimas girtų “moti
nėlių,” o jų dabartiniu laiku 
yra pilni saliunai.

Blaivininkas.

Radio programa.

Liepos 31 d., nedėlioję, 
Bostono lietuvių radio pro
grama per stotį W0RL kaip 
9:30 ryto bus sekanti: (1) 
Jaun. Longin Buinio Cava
liers orkestrą iš Cambridge; 
(2) Harmonijos Grupė iš 
Bostono ir jų akompanistė 
Elena Žukauskiutė.Išvažiavo jieškot saules.

Dr. J. L. Pašakarnis su sa
vo šeima išvažiavo vakaci- 
jom į Cape Cod, nes Bostone 
lietus nubodo. Sugrįš ofisan 
mgpiučio 8 dieną. Ofisas 
bus atdaras \i. v ___,................................ .  ............... r
pagelbininkė patarnaus bu- ‘jH0Ųad.re.s.f>> kur d"’’’“' sy’ *. °. | k). Kreiptis: John Stevenson,
tinais reikalais. Rep. High st., Randolph, Mass.

Reikalingas Darbininkas
Darbas vištų ūky. Turi but neve- Į 

dęs, mokėt medžio darbą ir malcvot Į 
reikalui esant, ir nebijot dirbt. Dar- i 
bas pastovus ir proga pakilti. Pra- !Hieną. vjlisas , () .ja. ?g0 I116nes*ui ir gyvenimas. 

Visą laiką, JO Reikia pranešt savo patyrimą ir pa-

High st., Randolph, Mass.

28 METAI PATYRIMO
KUOMET TAU BUS REIKALINGAS 
LAIKRODIS, ŽIEDAS, LENCIŪGĖLIS 

arba kitokie auksiniai, sidabriniai daiktai, tai 
V1SUPIRMA UŽEIK PAS MUS.

Užlaikom geriausius Waltham, Elgin, Hamilton, 
Bulovą. Vėliausios mados, didelis pasirinkimas. 
Šliubinių Žiedų, Engeidžment Deimantų, Vestu
vių ir Gimimo dienos dovanų pasirinkimas.
Geriausiu kompanijų RADIOS, SKALBIAMŲ 
MAŠINŲ, FRIGIDAIRE Šaldytuvai, Namų ap
valymui Mašinos, Aliejiniai PEČIAI. 

PATAISOME Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Per
dirbau! į vėliausios mados pigiai ir gerai. Duodam 
lengvais numokėjimais.
Roland Ketvirtis — Laikrodžių, žiedų ir akinių tai
symo ekspertas.
Edmund Ketvirtis — Elektrikos suvedimo, 
nių Pečių įdėjimo ir pataisymo ekspertas.

ROLAND KETVIRTIS &
322 BROADWAY,

CO. į
SO. BOSTON, MASS, lį _A V8 Tel. SOUth Boston 4649 8

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY cAbIT

Reg. Pharm.' 
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

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 nuošimti. 
Parduodam FORDUS ir’ LIN- 
COLN-ZEPHYRUS — naujus ir 
pavartotus, ir dąugyjie 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 šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAšAKARNĮŠ, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Maso.

vienur skaito 
brangiau, o kitur pigiau.

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

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

MEDICINOS DAKTARAS !

H. M. LANDAU
Specialistas Venecišką ir 

Kraujo Ligą.
MODERNIŠKAI GYDO.
32 Chambers Street, 
BOSTON, MASS.

pi-

W
M 
Ci

a 
a

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

and white,
Varnish,

colors
1.50

2.25 
98c.
1.75

gal.
gal.

cut gal. 95c.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 pirksite pigiau. Ateikite
persitikrinti.

SOUTH BOSTON HARDWARE, INC.
J. KLIMAS, Vedėjas.

290 BROADWAY,
(Prie D street kampo)

Ready mixed Paint, gal. $1.00
(Tos Kainos tik per

SOUTH BOSTONE.
Tel. SOU 1756

SMAGIAI PRALEIST LAIKĄ IR 
GARDŽIAI PAVALGYT GERIAUSIA

BLINSTRUB'S
Village and Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. 
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

V AIDOV ĮLĮS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

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

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,
UŽEIKIT PASISVECIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS
VALANDOS: 9-6 ir 7-8.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ Al.
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

{NORINT PIRKT AR PARDUOT 
j NAMUS ARBA INŠIUR1NT 

GERIAUSIA PAS
i t.

:Edw. L. Hopkins
! 362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephocą 
soBosi°n 

1058
I STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
{ IR TROKŲ AGENTŪRA.
{ Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

1 Taipgi taisome Automobilius ir 
Į Trokus visokią išdirbysčią.
I
Į Peter Trečiokas ir
i Joe Kapočiunaa — savininkai.
i
• Taisymo ir demon»travimo vietz: 

1 HAMLIN STREET
I Kamp. East Eighth St. 

SO. BOSTON, MASS.

I “Nušluosime 
mes veido,“ 

nos Armij

Tarp rusų
I jįvaitę jau į 
I karo veiksmą: 
I rašyta pareita 

numery, rusa 
ėmė vieną kai 
teritorijoj. Ja] 
vo, kad rusa 
Šie atsakė nes 
tas kalnas p 
Sovietų teritoi 
rijo ir nutilo, 
tuo viskas ir į 
japonai iš pa; 
•us ir išstūmė 
Taigi dabar 
kontratakomis 
utis iš tos pozi 
Žinios sako, k; 
japonus tena 
jOSovietų ori; 
jį japonai nuš 

šį utarninkt 
iria išleido d 
u apie tą ko

I ’Rusų spė
■ ilimą 9 vai
■ medelį). Jų 
lijo bombai^ 
Ihifengo aukšt 
■randasi ginčij 
||iy tarp Sibyi 
■ir Korėjos.
I “Staiga, iš 
Los pasirodė
Io paskui juos ■ 

įlinkai.
“Japonai j 

anti-tankų arti 
mi.

“Tuo pačiu ] 
rietu pėstinink 
japonų pozicij: 
zos pusės.

"Po atkaklios 
kovos, abidvi 
buvo atremtos, 
nuostoliais puol 
ai paliko 50 Ta 
tu ir keliatą lei 
Ibį.

“Sovietų oria 
tani didelėj 
tanbardavo C 
ą ir aplinkini 
ta. Buvo užmuš 
ilių žmonių. Ja 
tenori, bet jie n 
tii| dalykų pakę; 
tanai yra paruoi 
R pakils oran, t 
aio pozicijose n 
tol ir kažin kaip 
V ••• • .
įdomu, kad šita 

pranešim 
*ako apie nur

5 rusų oriai) 
but, kad tai 

5®as..
Žinios iš privat 
d sako, kad rus 
Šarkiai bombard, 
į valdomą Yuki 
itaąndžiuke ir t 
“■tai miestą, kur 

vakarus nu
5°ko. Jie išgric 
5?eležinkelį tarp 

jitais įvykiais
susirūpino. J< 
kabinetas pos 

H šio panedėli( 
C® ir Fukuakos 
y/,aPQnijoj esąs 
■Ų* karo stovis 

košiamas; gn M kad šitą

v


