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Bažnyčios. Tarnauja Sovietai "ValysiąT rockio-Bucharino 
Šnipai Apsėdo Ru

siją.
Kaip praneša Chabarovs- 

| ke leidžiama “Velyko- Oke- 
anskaja Zvezda,” paskuti
niais laikais Tolimųjų Rytų 
raudonojoj armijoj vykstąs 
labai uolus valymo darbas, 
nes tenai privisę Trockio ir 
Bucharino fašistinių agen
tų, kurie tarnauja Japonijos 
militaristams ir stengiasi su
ardyti Sovietų apsigynimo 
organizaciją iš vidaus. “Bet 
PrimOrskos oblastės bolše
vikai išrūkys iš urvų visus 

1 šnipus, ardytojus ir teroris
tus iki paskutinio,” sako ši- 

ninką sako, kad Japonijos Lis laiktaštis.
atstovui Maskvoje Lakyto. „ - . . „ ...... 
jau pradėti “taikos dery- 
bas” su Sovietu valdžia

Rusų Orlaiviai ir Tankai 
Bombarduoja Japonus

5 LĖKTUVAI BUVĘ NU
MUŠTI ŽEMĖN.

jos pakraštį galį užpulti So
vietų orlaiviai.

Japonai žino, kad dviejų 
karų jie negali iš karto ves
ti. Jie jau įklimpo Kinijoj 
gana giliai ir nežinia kaip 
iš tenai išeis. Jiems jau da
bar gręsia bankrutas, jau 
pradeda žiurkes valgyti, o 
kas butų, jeigu jie įsiveltų 
į karą su tokiu galingu kai
mynu, kaip Sovietų Rusija! 

, Jiems tikrai butų galas. To- 
kad rusai pasitrauktų. > dėl žinios iš Tokijos šį utar-

“Nušluosime priešą nuo že
mės veido,” sako Raudo

nos Armijos organas.
Tarp rusų ir japonų šią 

savaitę jau prasidėjo tikri 
karo veiksmai. Kaip buvo 
rašyta pareitam “Keleivio” 
numery, rusai nesenai už
ėmė vieną kalną ginčijamoj 
teritorijoj. Japonai reikala
vo, 1
Šie atsakė nesitrauksią, nes 
tas kalnas priklausąs prie 
Sovietų teritorijos. Pasigin- 
čijo ir nutilo. Rodėsi, kad 
tuo viskas ir pasibaigs. Bet 
japonai iš pasalų puolė ru
sus ir išstūmė iš to kalno. 
Taigi dabar rusai eina 
kontratakomis ir nori japo
nus iš tos pozicijos išmušti. 
Žinios sako, kad šį panedėlį 
japonus tenai atakavo net 
50 Sovietų orlaivių, ir kad 5 
jų japonai nušovę žemėn.

Šį utarninką japonų val
džia išleido šitokį praneši
mą apie tą konfliktą:

“Rusų spėkos pradėjo

Bažnyčioj Tarnauja Sovietai "Valysią” TcnQnj:nę I ni all etai Vol 
Plieno Kompanijoms Mokslų Akademiją, ibpdllljvo luvjdilo Lai V vi

Ji kaltinama, kad neišranda 
mašinos stratosferon lėkti.

Associated Press praneša 
iš Maskvos, kad pereitą są
vaitę Sovietų valdžios orga
nas “Izviestija” ir komunis-

Korporacijų viršininkai dik
tuoja kunigąms pamoks

lus prieš CIO.
Senato pilietinių laisvių 

komisija dabar tyrinėja 
stambaus kapitalo vartoja
mą smurtą prieš darbininkų tų partijos organas “Prav- I ‘ .
unijas. Pereitą sąvaitę ši da” smarkiai puolę Mokslų laisvėn 6,000 fašistų ir atsi- 
komisija buvo pasišaukus Akademiją. Abudu laikraš- 
Youngstown Sheet & Tube čiai kaltiną šitą mokslo įstai- 
korporacijos viršininkus ir gą, kad iki šiol ji da nesu- 
keliolika liudininkų prieš gebėjusi išrasti tokios maši-, kaili 
juos. Šito tardymo metų pa- nos, kuria butų galima pa- mieia
aiškėjo, kad vieną 1936 me
tu vakarą ši korporacija su
šaukė visus Youngstowno 
miesto kunigus ir iškėlė 
jiems didelį balių puošniam

Pradėjo Lupt Fašistus
PAĖMĖ GANDEZĄ IR 
ATAKUOJA TERUELĮ.

Taigi vėl sušvito viltis, 
kad Ispanijos darbininkai

1 gali nulaužti faš i z m u i
Liaudies armija paėmė ne- sprandą.

ėmė 240 mylių teritorijos.
Ispanijos žmonių armija 

vėl pradėjo lupti fašistams
Ir lupa taip, kad net 
žiūrėt. Ofensyva ji

Plieno Kompanijos 
Ginklai Prieš Dar

bininkus.
Senatoriaus LaFolletto

isakvta1 įdomu, kad kuomet tik viešbuty. Pavalgius gardžių Mokslų Akademija galėtų tas 
’ Vlorv- Sovietų Rusijoj kalbama a- valgių ir atsigėrus bran- jį išrasti, jeigu ji įsileistų faš-

■ pie Japonijos, Vokietijos ar gaus šampano, Youngstown jaunų mokslininkų savo tar- f
Dėl šitn kruvinu ivvkiu kitu valstybių šnipus, visuo- Sheet & Tube korporacijos pan. Bet ji jų neįsileidžianti. 1.21’
Del šitų kruvinų įvykių „e juJngiįmi įu Trockio vice-prezidentaš Gillies iš- T.io-; ėin oJčih “iio„.lK0se-

Maskva smarkiai kaltina 
japonų akyplėšiškumą. So
vietų spauda sako, kad prieš 
rusų poziciją ant Changku- 
fengo kalno japonai metę 
visą savo diviziją. Maskva 
sako, kad per kovas dėl šito 
kalno 400 japonų buvo už-' 
mušta ir sužeista. Be to, ru
sai atėmę iš japonų 5 amo-' 
tas ir 14 kulkasvaidžiųpa
tys gi netekę vieno tanko ir

ir Bucharino vardais. Troc
kis sėdi nuo svieto atskirtas 
Meksikoj, o Bucharinas su
šaudytas, tačiau išrodo, kad 
jiedu operuoja viso pasau
lio šnipų organizacijomis, 

i Kodėl gi Japonijos šnipai 
negalėtų šnipinėti be Troc
kio ir Bucharino žinios ar 
pritarimo? Kam jiems rei- 

r 'kalingas Trockis, kuris nei

rėžė karštą “patriotišką” 
kalbą kunigams ir stačiai 
“sakyte jiems įsakė,” kad 
jie uždraustų savo parapijo- 
nams dėtis prie CIO.

Šitaip komisijai liudijo 
kun. Orville C. Jones.

- Spaudimas buvo daromas . . Ir,-. I* z~v I r r. zl l'ir, 1.1 >toks, sako jisai, kad kiti ku
nigai ir nenorėdami turėjo 
daryti taip, kaip jiems dik-

^enoskanuolės. čhan^ Rusi> ™turi? Ar’ taV° galinga plieno fįr-
puolimą 9 valandą ryto (šį fengo kalną rusai vadina ba kJ rink XTLu 1 j VU lenųu Mina i Lioai vaunia j-.- - j . r> U
panedėlį). J u artilerija pra- Zaozernaja gora. Tas kai- b. Padeti sušaudytas Bucha- i-----t—j.. xi j . • v , i-- x z.—-_=_irinas?

i •> ■ .___________riejo bombarduoti Čhang- nas turi didelės strateginės ( 
kuiengo aukštumas,' kurios reikšmės, bes stovi japo-
randasi ginčijamam trikam
py tarp Sibyro, Mandžiuko 
ir Korėjos.

“Staiga, iš durnų uždan-, 
gos pasirodė 8 rusų tankai, 
o paskui juos ėjo rusų pėsti
ninkai.

“Japonai pasitiko juos 
anti-tankų artilerijos ugni
mi.

“Tuo pačiu laiku kita So
vietų pėstininkų dalis puolė 
japonų pozicijas iš priešin
gos pusės.

"Po atkaklios ir kruvinos 
kovos, abidvi rusų atakos 
buvo atremtos, su dideliais 
nuostoliais puolikams. Ru
sai paliko 50 lavonų, 2 tan
ku ir keliatą lengvų kanuo- 
lių.

“Sovietų orlaiviai, skris
dami didelėj formacijoj, 
bombardavo Ghangkufen- 

gą ir aplinkinius mieste
lius. Buvo užmušta daug ci
vilių žmonių. Japonai karo 
nenori, bet jie negalės šito
kių dalykų pakęsti. Jų or
laiviai yra paruošti, ir kada 
jie pakils oran, tai priešas 
savo pozicijose neišsilaikys, 
kad ir kažin kaip jis jas gin
tų.”

Įdomu, kad šitas oficialus 
ja'ponų pranešimas nieko 
nesako apie numuštus že
mėn 5 rusų orlaivius. Taigi 
gali but, kad tai prasima
nymas. .

Žinios iš privatinių šalti
nių sako, kad rasų lakūnai ' 
smarkiai bombardavę japo
nų valdomą Yuki provinci
ją Mandžiuke . ir to paties ' 
vardo miestą, kuris stovi į f 
pietų vakarus nuo Vladi- j 
vostoko. Jie išgriovę japo
nų geležinkelį tarp Yuki ir 
Kirino.

Šitais įvykiais Japonija 
labai'susirupino. Jos minis
terių kabinetas posėdžiavęs 
ištisą šio panedėlio naktį. ! 
Osakos ir Fukuakos distrik- 
tuose Japonijoj esąs jau pa- . 
skelbtas karo stovis ir stro- ' 
piai ruošiamasi gintis, nes 1 
bijomasi, kad šitą Japoni- f

I Cl TYoI I1 C&, 11C&- otv VI J C* vJ t/’ • • • rf 1

nams ant kelio į Vladivos- Kini] O] ZtUVO Jau 
toką. Rusai buvo užėmę jį
II liepos ir per 3 sąvaites 
fortifikavo, kaip netikėtai

400,000 Japonų.
Kinijos generalinis štabas 

vieną naktį užklupo juos ja- praneša, kad nuo pereitų 
pbnai. metų 7 liepos iki šių metų

Japonai sako, kad mu- 1 gegužės japonų armija 
šiuose dėl to kalno rusai ne- Kinijoj neteko 375,761 yy- 
tekę 600 vyrų sužeistais ir ro, neskaitant aviacijos, 
užmuštais; bet Maskvos ži- Nuo 1 gegužės iki dabar iš- 
nios sako, kad iš rusų pusės ėjo da 3 karo mėnesiai, per 
tik 13 buvo užmuštų ir 55 kuriuos japonų nuostoliai 
sužeisti. Rusų iš viso toj a- galėjo drąsiai siekti 25,000 
pylinkėj buvę tik 800. žmonių. Taigi išeina, kad 

Sovietų armijos organas japonai bus netekę Kinijoj 
“Krasnaja Zvezda” šį pa-'jau nemažiau kaip 400,000 
nedėlį įdėjo ugningą edito-

pylinkėj buvę tik 800. žmonių. Taigi išeina, kad 
Sovietų armijos organas japonai bus netekę Kinijoj 

“Krasnaja Zvezda” šį pa-'jau nemažiau kaip 400,000 
nedėlį įdėjo ugningą edito- vyrų, nors patys savo nuos- 
rialą prieš Japonijos impe- tolius žymiai mažina, 
rialistus. Laikraštis sako, .---------------
kad “trilypis užpuolikų blo- j Kruvinas Nedėldie- 
kas,” prie kurio priklauso 
Italija, Vokietija ir Japoni
ja, stengiasi padegti naują šventoj žemej užmušta jau 
pasaulinį karą. “Bet mes jų 200 žmonių ir sužeista 473. 
nebijom,” sako laikraštis. | 
“Mes esam pasiruošę at
mušti kiekvieną užpuolimą, 
ir kada mes trenksime jiems 
smūgį, tai jie bus nušluoti 
nuo žemės veido.”

nis Jeruzalėj.

tiek mažai, jis sako, kad jie 
negali bažnyčių ir kunigų 
išlaikyti. Todėl" bažnyčios 
gyvena tik kapitalistų au
komis.

Kun. Jones sakosi negalė
jęs su šitos kompanijos rei
kalavimais sutikti, todėl bu
vęs priverstas rezignuoti ir 
iš savo parapijos pasitrauk
ti, nes kitaip kompanija bu
tų nutraukusi paramą jo 
bažnyčiai.

Kiti - ■ ■ ■
plieno 
vimus 
lams.

Kai 
savo liudymą, komisijos pir
mininkas sen. LaFollettas 
kreipėsi į plieno kompani
jos viršininką Gillies’ą ir 
paprašė, kad šis pasiaiškin
tų. Gillies pažiurėjo į kuni
gą Jones’ą šnairiem ir tarė: 
“Aš neturiu nieko pridėt 
prie to, ką jis pasakė.”

kunigai tačiau pildo 
kompanijos reikala- 
ir tarnauja jų reika-

kun. Jones pabaigė

kilti stratosferon bent 20 pra(įįėj0 pereitos sąvaitės 
mylių nuo žemes. Tiesa, to- pradžioj ir šiandien turi at- komisijos Washingtone kvo- 
kio aparato ir kiti da nėra sjgmus jau 240 keturkam- čiams, Youngstowno Sheet 
išiadę, bet Maskvos laikiaš- pįų myliu žemės ir daugybę Tube kompanijos vii*si- 
čiai mano, _ kad Sovietų miesteliu. Gandezos mies- ninkai prisipažino, kad pe-

. . ... . kur buvo svarbiausia neitais metais prieš strei-
jeigu ji įsileistų fašistų papėdė prieš Katalo- kuojančius CIO darbinin- 

njj^ taipgį jau lojalistų ran- kus jie turėję įsitaisę tikrą
• J ‘ ginklų arsenalą, kuriame

buvę už $10,000 gazinių 
bombų, 8 kulkasvaidžiai; 
452 revolveriai, 314 auto
matiškų pištalietų ir ' 190 
šautuvų.

Senatorius LaFolletas pa
klausė tų ponų, kaip jų dar
bininkai gali jaustis, žino
dami, kad jų darbdaviai tu
ri tiek bombų ir šautuvų 
jiems šaudyt?

“Aš manau, kad kiek nors 
vis gi. reikia turėti,” atsakė 
kompanijos prezide n t a s 
Frank Purnell.

Bet kažin ką tas pojias 
pasakytų, jeigu jo darbinin- 

pabėgti, nei amuniciją gel- kai irgi įsitaisytų po šau- 
bėti. Todėl į kelias dienas 
lojalistai paėmė 6,000 fašis
tų nelaisvėn, užėmė didelį 
plotą teritorijos ir jiems te
ko tokia galybė fašistų gin
klų ir amunicijos, kad da
bar jie galės ilgai kariauti.

Į patį Gandezos miestą 
lojalistai da neįnėjo, tik ap
statė jį stipria sargyba, kuri 
dabar jį valo nuo fašistų. Gi 
didžioji lojalistų spėka, su
sidedanti iš 60,000 vyrų, nu
ėjo toliau.

Generolas Franco turėjo 
sustabdyti savo žygį prieš 
Valenciją ir siųsti kareivius 
Gandezos frontan. Fašistai 
čia išsprogdė net tvenkinius

Taigi čia esanti aiški “liau- T ’• i- * ■’ c idies priešu - trockininku . Lojalistų ofensyva buvo 
ir bucharinininku intaka.” . \lsai. ?e.tlke a:, Fašistai pa- 
Tie “biaurybės trukdo visą skutll?laisr laikais ėjo pir- 
darbą stratosferos fronte.” ^nkbe dldeles

TVrAkvnip iš tn dn-i J.le. buv.° Ja9. Pfad?^ laUZtl.S 
jos link. Manydami, 

kad lojalistai jau nebeturi 
spėkų, fašistai sutraukė sa
vo gaujas iš visų frontų 
prieš Valenciją. Lojalistai 
tuo pasinaudojo ir kirto 
smūgį Katalonijos pietuose, 
kur fašistų frontas buvo pa
liktas plonas. Lojalistai per
sikėlė per Ebr.os upę ir puo
lė priešą taip greitai, kad 
šis neturėjo laiko nei pats

Maskvoje iš to esanti da-jv .°.? 
mn išvada kad Mnkshi 'romą išvada, kad Mokslų 

Akademijoj neužilgo prasi
dėsiąs “valymas.”

Kiniečiai Sudeginsią 
Kingsi Sostinę.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad kiniečių armija jau eva
kuojanti Kingsi provincijos 
sostinę Nančaną, nes japo
nų armija jau artinasi, o ki
niečiai nesitiki čia priešui 
atsilaikyti. Bet pasitraukda
mi kiniečiai žada miestą su
deginti, kad japonams nie
ko neliktų. Ramiu laiku čia 
gyvendavo apie 300,000 
žmonių, taigi miestas ne
mažas.

Nuo 5 liepos, kaip Pales
tinoj prasidėjo žydų-arabų 
riaušės, iki šiol jau daugiau 
kaip 200 žmonių buvo už
mušta ir 473 sužeista. Perei
tą nedėldienį Jeruzalėj žy
dai vėl pradėjo su arabais 
muštis. Anglų kareiviai ėmė 
besimušančius skirstyti, 
Riaušėms įsisiūbavus, ka
riuomenė pradėjo šaudyt. 
Žinios, sako, kad 8 žmonės 
buvo užmušti ir daug sužei
sta.

RENGIA 6,000 ŽYDU 
i STOVYKLĄ.

Londono laikraščio “Dai
ly Telegraph” koresponden
tas iš Berlyno praneša, kad 
dabartiniu laiku netoli nuo 
Weimaro naciai stato kon
centracijos stovyklą vie-

■----------:_ niems tik žydams. Joje tilp-
ORLA1VIŲ NELAIMĖS. sią 6,000 žydų. Naciai lai- 
Argentijoj anądien oriai- kysią tenai žydus kaip be- 

vis nukrito ant ligoninės, i laisvius.
vieną žmogų užmušė ir 15 —----------~
sužeidė. Italijoj didelis or- NELAIMĖ PARYŽIAUS 
laivus su 20 žmonių nukrito' TUNELY.
jūron ir visi žuvo. New Yor- Pereitą subatą Paryžiaus 
ko valstijoj, ties Fort Plain, požemy susidūrė du trauki- 
lėktuvo katastrofoj žuvo 7 niai. Nelaimėj sužeista 32 
asmenys. asmenys.

Sukilimas Prieš 
Graikijos Dikta

torių.
Žinios iš Atėnų sako, kad 

pereitą sąvaitę Kretos salo
je, kuri priklauso Graikijai, 
buvo prasidėjęs kariuome
nėj sukilimas prieš Graiki
jos diktatorių Metaxą. Pa
sinaudodami ta aplinkybe, 
kad daug kareivių buvo pa
leista vasaros atostogoms, 
apie 400 jurininkų užėmė 
Kanėją, vyriausį Kretos 
miestą, ir paskelbė, kad dik
tatoriaus gen. Metaxo val
džios jie nepripažįsta. Salos 
gubernato'rius iš to miesto 
pabėgo. Bet ne visi sukili
mui pritarė ir sukilėliai tuoj 
buvo nugalėti. Taip bent 
skelbia valdžia.

Dabartinės Graikijos dik
tatorius, gen. Metaxas, pa
grobė vaklžios vairą į savo 
rankas 1936 metų -pavasarį 
ir įsteigė savo diktatūrą kad ir paleido vandenį, norėda- 
“išnaikint komunizmo pa- mi lojalistų pirmyneigą su- 
vojų.” Parlamentas buvo laikyti. Dabar čia mūšiai ei- 
paleistas ir visos politinės na vietoj.

laikyti. Dabar čia mūšiai ei-

tuvą.

ĮSAKĖ FORDUI PRIIMTI 
PASALINTUS DARBI- : 

NINKUS.
Darbo Santykių Tarybos 

tyrinėtojas atrado, kad For
das vartoja šnipus darbinin
kams sekioti ir todėl laužo 
Wagnerio įstatymą, kuris 
draudžia darbdavius kištis 
į darbininkų organizacijas 
arba persekioti juos. Ka-_ 
dangi Fordas yra pašalinęs 
iš savo dirbtuvės Buffoloj 
50 CIO unijistų, tai DST. 
tyrinėtojas įsakė, kad tie 
darbininkai tuojaus butų 
priimti atgal.

partijos uždarytos. Metaxas 
dabar užima ministerio pir
mininko, karo, laivyno ir 
užsienio reikalų ministerių 
vietas. Tai yra žiaurus ir 
šlykštus sutvėrųnas.

Sumušė Unijos Vadą
Fall River, Mass. — Ka

pitalistų ir jų policijos orga
nizuota chuliganų gauja 
anądien pagrobė vežikų 
unijos vadą Crockfordą, su
mušė jį, paskui įvertė auto- KAREIVIAI IŠVOGĖ 
mobiliun, išvežė už 4 mylių 
nuo miesto, primušė dau
giau d a, išvertė iš automo- 
biliaus ir paliko ant kelio

32
BOMBAS.

Lawrence, Mass. — 
reitą nedėldienį čia buvo

Pe-

Bet kai Gandezos fronte 
progresas laikinai sustojo, 
tai lojalistai pradėjo smar
kų žygį prieš Teruėlį, už 
100 mylių j pietų vakarus 
nuo Gandezos. Šį utarninką 
jie jau paėmė “Kamarenos 
Dantį,” tokią poziciją, kuri 
dominuoja slėnį mažiau 
kaip 10 mylių nuo Terųelio. 
Kita gi lojalistų kolumna 

Albaracino kalnus

KRUVINOS RIAUŠĖS 
UŽ DIEVUS.

Burmoj pereitą sąvaitę 
buvo didelių riaušių, ku
riose 47 žmonės buvo už
mušti ir daugiau kaip 300 
sužeista. Riaušės buvo reli
ginio pobūdžio. Budistai 
puolė mužulmonus. Mušėsi 
4 dienas ir naktis. Pagaliau' 
anglai, kurie tenai viešpa
tauja, pradėjo į riaušinin
kus šaudyt.

. areštuoti 4 milicininkai, ku-. užėmė ---- ,--------- -------T
be žado. Užpuolikai buvo iauos kaltina išvogus iš mili-luž 15 mylių iš antros Terue- 

... cjjQS gjnkių sandėlio 32 lio pusės. .Ti_
bombas. Matyt, tos bombos

ginkluoti ir manoma, kad
juos apginklavo ir primoki- . ....... .
no taip pasielgti policija, buvo parduotos gengste- 
jeigu tai nebuvo patys po- riams, nes neužilgo po to į- 
licmanai persirengę civilėm Vyko keli sprogimai įvairio- 
drapanom. 5e biznio vietose. Viena

bomba sprogo kiniečių skal
bykloj, o kita suardė pasi
linksminimo vietą.

AMERIKA VEDA DERY
BAS SU SOVIETAIS.
Jau nuo kelių sąvaičių 

Maskvoje eina derybos dėl 
naujos prekybos sutarties 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Rusijos. Senoji su
tartis baigiasi 5 rugpiučio. 
Norima esą susitarti taip, 
kad per metus Sovietai pa
imtų iš Amerikos už $40,- 
000,000 prekių, ir kad už to
kią pat sumą Amerika nu
pirktu iš Rusijos.

. Tie kalnai buvo 
fašistų rankose nuo pat ka
ro pradžios ir todėl lojalis
tai negalėjo išlaikyti Terue- 
lį, kai jie buvo jį paėmę ke
liūtas mėnesių atgal.

Visi karo žinovai pripa
žįsta, kad dabar lojalistų 
padėtis yra geresnė negu 
kada nors pirmiau buvo. Be 
to, lojalistai turi daug dau
giau žmonių negu fašistai, 
ir lojalistų vadai dabar pra
dėjo vartoti kitokią taktiką. 
Padaliję savo armiją į tris

STINGA DRA- 
ZMONĖMS.
žiniomis, tenai 
kortelės drapa-

TEATRE SPROGO DVI 
VIRKDANČIOS BOMBOS.

Hartford, Conn. — Perei
tą nedėldienį Proven Picture 
Teatre čia sprogo dvi virk
dančios bombos. Apie 1,400. dalis, jie puola fašistus sykį 

vienoj vietoj, o kitą sykį ki
toj, taip kad fašistai priver
sti mėtyt savo gaujas visu 
170 mylių frontu. Tas bai
siai juos alsina, ir eikvoja.

MADRIDE 
PANŲ

Madrido 
įvestos jau 
noms pirktis. Kortelėse esą 
pažymėta, kiek per 6 mene
sius asmuo gali drapanų nu
sipirkti, ir daugiau jis jau 
negaus. Vyrams pusmečio 
norma esanti tokia; 2 marš
kiniai, 1 pora pižamų, 1 
švarkas ir 2 poros kelinių. 
Panaši norma ir moterirfis.

žmonių turėjo bėgti laukan. 
Kai kurie jų laikinai buvo 
visai apakinti. Panašus įvy
kis pereitą subatą buvo ir 
Bostone. ' ' ' ■

RUSAI SUĖMĖ DU SUO
MIJOS LAIVU.

Helsingforso žiniomis, 
ties Seiskari sala Baltijos 
Juroj rusai suėmė du Suo
mijos laivu. Rusai sako, kad 
tie laivai buvo įnėję į^Sovie 
tu vandeni,
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Žydų Klausimas Pasidarė Tarptautinis. AR NE PER DAUG PARODYTA
i APŽVALGA l

AMERIKOJE VYSTOSI’ 
KORPORATYVĖ VAL

STYBĖ.
Taip sako vienas laikraš

tis, kuris yra spausdinamas 
Washingtone ir privačiai 
siuntinėjamas pramonės ir 
prekybos vadams. Jis anali
zuoja valdžios politiką, dar
bininkų judėjimą, ir aiški
na, prie ko visa tai veda.

Privatinio kapitalo inicia
tyva Jungtinėse Valstijose 
jau baigia savo dienas, sako 
tas laikraštis. Visose biznio 
srityse pradeda vyrauti val
stybės Įtaka. Prieina jau prie 
to, kad Įstatymais bus regu
liuojamos darbo valandos ir 
atlyginimas už darbą. Da 
daugiau: valdžios organai 
sprendžia, su kuria darbi
ninkų unija darbdavys gali 
tartis, su kuria negali.

Iš pradžių šitai tendenci
jai atkakliai priešinosi ne
tik atžagareiviai, bet ir kai 
kurie liberalai. Bet dabar ši
tas judėjimas nuprogresavo 
jau taip toli, kad atgal grįž
ti neįmanoma. Toliau vals
tybės vaidmuo darysis da 
svarbesnis.

Tūli mano, kad visa tai 
padarė prezidentas Roose- 
veltas. Ir todėl jie jį atakuo
ja. Bet tai klaidingas daly
kų supratimas. Roosevelto 
vedamas “new deal” — ne 
Roosevelto padaras. Tai 
esąs sukilusių masių balsas, 
kuris reiškiasi per balsavi
mus ir organizuotą vadovy
bę — balsas prieš ekonomi
nę sistemą, kuri nusmuko 
nuo koto.

Gyvenimas eisiąs šita 
kryptimi ir po 1940 metų, 
nežiūrint ar prezidentas 
bus Rooseveltas ar kas ki
tas, demokratas ar republi- 
konas.

Ir todėl minėtas laikraštis 
mano, kad Amerika einanti 
prie korporatyvės valstybės. 
Daugumas argumentuoja, 
kad Amerikos demokratijoj 
totalitarizmas negalimas, o 
tuo tarpu mes jau toli šita 
kryptimi esame nuėję. Mes 
turim jau RFC, HOLC, FF- 
MC, EHFA, REA, USHA, 
TVA, CCC, WPA ir daug 
kitų valstybinių korporaci
jų, kurios pradeda reguliuo
ti musų gyvenimą. Jau pra
dedama kalbėti, kad ir me
dicina reikia suvalstybinti, 
nes privačiai ji jau nebegali 
veikti: gydytojai skursta be 
paeijentų, o ligoniai mirštą 
be gydytojų, priežiūros.'

Reikia pasakyti, kati to
kios pažiūros laikosi ir Kai 
kurie Amerikos socialistai. 
Morman Thomas pradėjo 
pranašauti šitokią dalykų 
kryptį tuojaus, kaip tik 
Kongresas įkūrė NRA,

RAGINA KELTI SLA. 
CENTRĄ PENNSYL- 

VANIJON.
Adv. Kl. Jurgelionis, 

naujas “Tėvynės” redakto
rius, griežtai reikalauja kel
ti SLA. centrą iš New Yor- 
ko į Pennsylvaniją. Jis ar
gumentuoja taip: x

“Susivienijimas jau yra ve
jamas iš to namo, kuriame jo 
Centras iki šiol riogsojo. To
kiame name jau nebe valia nei 
gyventi nei būti. Bet Susivie
nijimui reikia ne tik iš to na
mo bėgti. Jam reikia bėgti iš 
New Yorko. Jis čia nepriklau
so. Jo tėvynė yra Pennsylva
nia. Mes perilgai apgaudinė- 
jome Pennsylvanijos valstiją 
nuduodami, buk musų Centro 
ofisas yra Wilkes Barniuose 
advokato Lopatos ofise. Bile 
kuri musų Pennsylanijos kuo
pa teismo keliu galėtų tuojaus 
parsitraukti savo Susivieniji
mo Centrą į Pennsylvaniją, ir 
čia jis tuomet butų ne ‘fikti- 
viškai,’ bet ištikrujų. Kam gi 
reikia laukti tokios prievartos,

■ kuomet patį išmintis diktuoja,

kad Susivienijimui bus daug 
sveikiau apleidus New Yor- 
ką?”
Dabartinį SLA. centro 

namą naujas redaktorius 
vadina stačiai “flapauze.” 
Tai tokia landynė, kur šva
rus žmonės nenori gyventi. 
New Yorko miesto valdžia 
jau įsakiusi tą laužą nu
griauti. Ir už šitokį laužą 
buvę užmokėta $30,500.00! 
Tai buvo da tais laikais, 
kuomet Susivienijimą valdė 
“tautiečiai.” Kas nors čia 
gerai pasipelnė!

PATARIA NEIŠNAUDO
TI LIETUVOS.

“Sandara” mano, kad 
amerikiečiai pradėjo jau 
perdaug išnaudoti Lietuva. 
Girdi:

“Nuvažiavę į Lietuvą spor
tininkai, chorai, ekskursijos 
ir kitokios grupės buna vaiši
nami, maitinami ir vežiojami 
už dyką. Daugely atvejų tiems 
visiems svečiams suteikiamos 
ir piniginės pašalpos. Atrodo, 1 
jog Amerikos lietuviai, vietoj 
paremti savo tėvų šalį, prade-1 
da ją net perdaug išnaudoti. 
O juk Lietuva neturi nei auk | 
so kasyklų, nei milionierių, 
kurie lengvai galėtų mėtyti pi
nigus. Centai ir litai surenka
mi iš varguolių ūkininkų ir 
net mokyklų vaikučių ir išlei
džiami vaišinimui svečių iš 
turtingiausio pasaulio krašto 
—Amerikos.

“Toks išnaudojimas musų 
brolių širdingumo vargiai ar 
pateisinamas. Nežiūrint j de
presiją, mes visgi galėtume 
padengti visas kelionės išlai
das tų, kuriuos siunčia j Lie
tuvą.”

Bet galima šį reikalą aiš
kinti ir iš atbulos pusės. Iki 
šiol “svečiai” važiavo virti
nėmis iš Lietuvos j Ameriką 
savo “brolių” aplankyti. A- 
merikiečiai jiems netik ba
lius keldavo, netik vaišinda
vo, bet ir maišus dolerių 
pridėdavo. Kaip parody
ta 1938 metų “Keleivio” 
Kalendoriuje, nuo 1918 iki 
1935 metų Amerikos lietu
viai yra davę Lietuvai ne
mažiau kaip 400,000,000 li
tų, tuo tarpu kai Lietuva pa
ti per šitą laikotarpį yra už
dirbus vos tik apie 100,- 
000,000 litų.
’ Taigų tje vaišinimai, ko
kių amerikiečiai gauna Lie
tuvoje, y ta tik' šešėlis, paly
ginus su ta krūva aukso, 
kokią amerikiečiai yra davę 
Lietuvai.- .

Be' to, tie keli litai, ku
riuos Lietuva, išleidžia ame
rikiečių vaišinimui, pasilie
ka Lietuvoje.

Pagaliau, visos tos vaišės, 
kurias Lietuvos valdžia ke
lia amerikiečiams, turi ir 
politinių tikslų. Ar buvęs1 
“Tėvynės" redaktorius Vi- 
taitis nepradėjo Smetonai 
pataikauti, kai atsigėrė pas! 
jį.stiprios “arbatėlės”?

Todėl, be reikalo čia 
“Sandara” liamentuoja. Iš
leisti toms vaišėms pinigai 
atneša tautininkų diktatū
rai gerų politinių dividen
dų. Kitaip jie tu balių ir ne
keltų.

Myron C. Taylor

Europoj susidarė tarptautinė komisija, kuri susisėda iš 32 valdžių atstovų, žydų klausi
mui spręsti, būtent: kur dėti tuos žydus, kuriuos Hitleris su savo naciais veja iš Vokieti
jos? čia matosi viena tokių nelaimingų žydų šeimynų—motina sų mažais vaikais. Vir
šuje matosi sena žydų sostinė, Jeruzalės miestas, bet tenai dabar žydus skerdžia arabai, 
ši komisija su Myronu Tyleriu priešaky negalėjo šio klausimo išspręsti ir šią savaitę 
vėl susirenka.

Adolf Hitler

Zinoma, galima argu
mentuoti, kad šitie dalykai 
skirtingi; bet galima taip 
pat sakyti, kad jie lygia
grečiai. Vieni pakvietė Lie
tuvos junuolius pas save, o 
kiti patys nuvyko Lietuvon, i

Skaitytoiu Balsai, ’tiškus kunigus vadina jau 
nebe kunigais, bet “po
nais.” Tai jau vaikiškumas. 
Kokie gi jie “ponai?” Kur 

‘jų dvarai ar fabrikai, ant 
kurių jie ponavoja?

Tautiški kunigai neturi 
nei dvarų, nei dirbtuvių, ir 
jie nėra jokie “ponai.” Jie 
net algos sau patys nepasi
ima, bet parapijos komite
tas užmoka. Reikėtų pirma 

’, negu pradėt ra- 
J. Janušaitis.

Kas yra tie “vienybi- 
ninkai?”

Sunku suprasti, 
Vienbės” žmonės

! vadinti savęs

kodėl 
nenori

A „ —..... prideramu
Ar didelis čia skirtumas. Jiems vardu—fašistais. Juk
“Naujienos” aiškina, kad visi JU raštai “Vienybėj” y- 

neišmintinga butų vengti J‘a fašistiški. Nes jeigu laik- j 
Lietuvos, kol nebus pasikei- raštis ar žmogus tikrai yra u^mur 
tus tenai politinė santvarka, tautiškai nusiteikęs, tai jis pagalvoti 
O norint tenai nuvažiuoti, turėtų būti visiškai bešališ- - 
vistiek tenka su valdžia tu- kas partijų atžvilgiu. Juk - __________
rėti reikalų: reikia parodyti tauta susideda iš visaip mą jdojvII KANADOS POLI- 
jai savo dokumentus, baga- į stančių žmonių: laisvama- įiJOS KOVA SU KOMU-
žą ir tt ! niy> socialistų, katalikų, ko-

Bet atlikti valdžios reika-įmunistų ir kitokių. Jie tarp. ( 
laujamus formalumus, jr sa\ęs kovoja ir jie turi teisę j • 
važiuoti savo liuosu noru' kovotl> nes. kiekviena parti-' -

DŽENTELMON1ŠKUMO?
Dabar, kai 40-tasai SLA.'tačiau yra aiškus tautinin- 

seimas jau pasibaigęs ir bu- kas (Tareila). 
vę jo delegatai jau pasilsė- 
ję, norisi pasvarstytyt, ar 
viskas tame seime buvo at
likta kaip reikėjo ir kaip 
buvo galima atlikti.

Visų pirma tenka pabrėž
ti faktas, kad šitame seime i 
pažangiųjų arba demokra-y-r . -•* .•
tinio nusistatymo delegatu cia reik.la ,zluretl n.e f 
buvo absoliute dauguma ? geologijos, kurią
Tai reiškė SLA. narių pro-|J° 8TUPes zmones. sten8 asl 
testą prieš vadinamųjų tau-visuomenėj, 
tininku politiką, prieš tą i Ta ideologija mums prie- 
nešvarią propagandą, kurią sinRa- ... _ . .. .

Finansų Komisijos pirmi
ninku pastatytas p. Trečio
kas, aiškus tautininkas, ar
timas Smetonos valdžiai 
žmogus. Asmeniškai aš nie
ko prieš p. Trečioką netu
riu; jis mandagus vyras ir 

įsu juo malonu pasikalbėti.

“sargybos bokštas” siunti
nėjo “Tėvynės” adresais vi
siems nariams, niekinda
mas demokratijos idėją ir 
pažangiuosius SLA. veikė
jus. Tai reiškė narių protes
tą prieš tą fašistinį raugą, 
kuris jiems buvo brukamas 
per “Tėvynę” atsiunčiamų 
iš Kauno iliustracijų formo
je. Vienu žodžiu, tai buvo 
1 narių protestas prieš jų or- 
jganizacijos fašistinimą. 
Nariai išrinko į šitą seimą 
absoliutę pažangiųjų dau
gumą, kad apvalytų organi
zacijos aparatą nuo tų, ku
rie stoja už diktatūrą ir dar
bininkų pavergimą.

Dabar pažiūrėkime, ar 
seimas patenkino tuos narių 
reikalavimus?

Vieną dalyką jis atliko 
gerai. Jis pakeitė “Tėvy
nės” redaktorių. Ir dabar 
Susivienijimo organe “tau
tos vado” ir jo leitenantų 
atvaizdų jau nesimato. Lai
kraštis skaitytojo akių jau 
neerzina. Tas gerai.

Smagu taip pat pasiskai
tyti seimo priimtą rezoliuci
ją, kurioj reikalaujama pa- 
liuosuoti iš Lietuvos kalėji
mų demokratijos gynėjus ir 
kovotojus už darbininkų 
bei ūkininkų būklės pageri
nimą.

Pasveikinti reikia ir $400 
politiniams kaliniams pa-

I skyrimą.
Gerai ir tas, kad sekantis, 

seimas nutarta turėt Chica-
NISTU.

Quebec’o mieste, Kana- 
j, šiomis dienomis policija, . ... ...

. k _ . . . - išmetė iš namų komunistą I ?,ne ku? a(?‘
jos iškilmėse dainuoti, tai stengias! pakreipti tautą Lessar(]ą jr j0 ” namus nžra- r.eJP Grafiko teisėjas ir ki-
jau tikrai skirtingi dalykai, 
kuriuos nereikėtų maišyti.

REIKĖTŲ VEIDRODŽIO...
“Naujienos” stato kleri

kalams klausimą, kodėl jie 
ne pasižiūri Į save? Sako:

“ ‘Amerika’ ir kiti musų kle
rikalų laikraščiai graudžiai ap
gailestauja p. Vitaičio, kurs 
per 18 metų redagavo ‘Tėvy
nę,' ‘bet paskutiniame SLA. 
seime nebebuvo išrinktas.. .

“Bet kaip su. p. šaliunu, ku
ris per daugelį metų buvo cen
tro sekretorium Romos-Kata- 
likų Susivienijime? Pereita- 
melLRKSA seime jisai buvo iš 
tos pietos pašalintas. Jį pakei-, 
tė asmuo, kuris turi daug ma
žiau išsilavinimo už p. šaliu- 
ną. 1 i

“Kodėl ‘Amerika- dėl jo pa
šalinimo neverkė ?”•
Taip, savo panosės tie de

magogai nemato.

EPIGRAMOS.
Visame žemės paviršy šian

dien nėra apsaugos nei tautoms, 
nei valdžioms.

Senatorius Walsh.

KALBANT APIE SKIR
TINGUS DALYKUS.

“Naujienos” mano, kad 
kviesti iš Lietuvos jaunimo 
atstovus Amerikon, kaip tai 
padarė tūli Brooklyno žmo
nės, yra vienas dalykas; o 
važiuoti į Lietuvą gastrolio- 
ti, kaip tai padarė chicagie- 
čių choras “Pirmyn,” yra 
kitas dalykas. Kadangi 
“Keleivis” pasakė, kad abu
du šitie žygiai jam nelabai 
patinka, tai “Naujienos” 
mano, kad mes čia sumaišę 
“skirtingus dalykus.”

Jokios rūšies valdžia 
gelbės valstybės, jeigu ji 
rėš liaudies pritarimo.

Dr. Wallace Nutting.

neiš- 
netu-

Patyrimas yra ne tai, kas 
žmogui atsitinka. Patyrimas y- 
ra mokėjimas reaguoti į tai, kas 
atsitinka. A. Hurley.

Vyriausis demokratijos prin
cipas yra—toleruoti opozicijos 
partijas. Hans. V. Kaltenborn.

Mes norime tokios tvarkos, 
kur valdžia bijosi žmonių, o ne 
žmonės valdžios. Glenn Frank.

■> i .. 1 . . Lessardą ir jo namus uzra-savo pusėn. Tačiau žmogus w į pereitą
ar laikraštis, kuris vadina -• Drmš komunistus vra save tautišku, turėtų visus g™’,•?’£į* 2 " £ 
juos lygiai mylėti, taip kaip pinA Onphpp.n n).nv;npil-a 
gera motina myli savo vai
kus. Vaikai, žinoma, visa
dos pešasi.

Šalies valdžia todėl turė
tų eiti motinos pareigas ir 
visus savo vaikus, atseit pi
liečius, lygiai mylėti. Ypač 
tokia turėtų būti ta valdžia, 
kuri vadina save “tautiška.” 
Tačiau Lietuvos tautininkų 
valdžia nėra tokia. Ji ne 
motina; bet močeka. Savo 
partijos- žmones ji glosto, 
kaip tikruosius savo vai
kus, o visus kitus persekioja 
ir baudžia, kaip močeka po- ^Tuo šita'komunSo ko- 
sunius ar podukras . c, 'va su policija baigsis. Ją

Šita mintis apie tautiniu- gpj.ęS turbūt . vyri-atisis teis- 
kus man kilo skaitant 25 lie- J..-J • <; _ /. , į.
pos laidos “Vienybę.” Tenai 
tūlas Ed. V—kas rašo apie 
buvusį SLA. seimą Scranto- 
ne ir užpuldinėja kunigus 
Valadką ir Vipartą, kam jie 
palaikė pažangiųjų įietuvių 
pusę, o ne fašistų.

Bet stoti už teisybę ir gin
ti persekiojamus, tai juk 
kiekvieno doro kunigo pa
reiga. Tiktai Romos popie
žiaus kunigai remia dikta
tūras ir eina ranka rankon 
su reakcija. Užtai gi kur tik 
žmonės nuverčia despotiz
mą, jie tuojaus šluoja lau
kan ir tokius kunigus. Bet 
musų tautiški kunigai dėl to 
juk nuo Romos ir atsimetė, 
kad tenai nėra žmonišku
mo. Jie gina ne skriaudikus, 
bet skriaudžiamuosius, taip 
kaip darė pats Kristus. To
dėl ir kun. Valadka su kun. 
Vipartu stoja už pažangiuo
sius lietuvius, kuriuos fašis
tinė diktatūra su Romos 
trustu norėtų išnaikinti.

Toliau tas “Vienybės” 
Ed. V—kas minėtuosius tau-

cine Quebec’o provincija. 
Lessardas paskelbė, kad jis 
policijos uždėtą užraktą su
laužys ir j savo namą vėl su- 

’ grįš. Ir, lydimas kelių šimtų 
žmonių, jis vėliau atėjo, po
licijos uždėtą spyną sudau
žė ir vėl savo ųamuose apsi
gyveno. Tegul gi, sako, po
licija parodo, kad aš netu
riu teisės savo namuose gy
venti. Neužilgo atvažiavo 
vežimas policininkų, atkišę 
revolverius suėjo į namą, 
suėmė Lessardą ir išvežė 
nuovadom Visa Kanada do-

ti Smetonos “kavalieriai.”
Bet negerai padaryta, 

kad tautininkams duota 
svarbių vietų įvairiose ko
misijose. Komisijų iš viso 
paskirta devynios, būtent:

1. Įstatų Komisija.
2. Finansų Komisija. 

Kontrolės Komisija.
4. Skundų ir Apeliacijų 

Komisija.
5. Apšvietos Komisija.
6. Labdarybės Komisija.
7. Sveikatos Komisija.
8. Jaunuoliu Komisija.
9. Prieglaudos Komisija.
, - ‘ .S .. .:Ir nėra nei vienos komisi

jos, kurioj i 
tautininko. J 
misijoj, kuri turi labai di
delės galios Susivienijime, 
nėrą nei vieno socialisto,

U ' ; __ ____

3.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie Skundų ir Apeliacijų 
Komisiją, kurios pirminin
ku paskirtas adv. Jurgėla. 
Kaip asmuo, jis taipgi malo
nus žmogus; bet jis aiškus 
fašistas ir už juos balsuoja. 
Jau kur kas geriau šitai vie
tai tiktų adv. Endzilaitis iš 
Wilkes-Barriu. Bet, tyčia ar 
ne tyčia, Endziulaičiui ne
duota jokios vietos komisi
jose.

Kodėl taip išėjo? Ar čia 
tik paprastas neapsižiūrėji
mas, ar sužinus tautininkų 
pusei pataikavimas?

Tiesa, demokratijos šali
ninkai visuomet yra džen- 
telmanai. Turėdami daugu
mą ir galėdami visas komi
sijas paimti Į savo rankas, 
jie kviečia savo idėjinius 
priešus ir skiria juos dagi 
komisijų pirmininkais. To 
reikalaująs džentelmaniš- 
kumas.

Bet ai- logiška rodyt džen- 
telmaniškumą tiems, kurie 
jo nepripažįsta?

Ve, norėjo džentelmanais 
būti Vakarų Komitetas. 
Prieš SLA. viršininkų rin
kimus jis siūlė šįmet frakci
nių sąrašų nestatyti, bet 
balsuoti už’senąją Pildomą
ją Tarybą.

O kaip Į šitą pasiūlymą 
atsakė tautininkai?

Jie spiovė į jį ir tuoj iš
statė savajį “šleitą,” nepri
imdami nei vieno žmogaus 
iš pažangiųjų pusės.

Jie norėjo pagrobti Į sa
vo rankas visą SLA. centro 
valdybą.

Ir jeigu Scrantono seime 
jie butų turėję daugumą, 
tai visas aukščiau išvardy
tas komisijas jie taip pat 
butų pasiėmę Į savo rankas. 
Pažangiems jie nebūtų da
vę nei vienos vietelės. Džen- 
telmaniškųmo jie nebūtų 
žiūrėję: • <,

Todėl aš magiau, kad'-ir 
pažangiems nevertėjo įrišto 
džentelmaniškumo laikyti^

Delegatas.

CODREANU GAVO 10 
METU KALĖJIMO. J

W'~ J Cdrneliu Codreanu, Ru- 
nebhtų aiškaus, munijos nacių “Geležinės 
Kontioles Ko-^ Gvardijos” vadas, pereitą 

i-”... ,1. SąVaįtę buvo nuteistas kalė
ti 10 metų už tai, ktid norėjo 
nuversti karalių. . JJ ‘; J

■■■H 
f.’ SČHM4DT 

SONS, J Nė '
NO BETTER

SINCE I860

, Draugiška
£2 KRATA

Ar galit juos kaltint? Eaktinai, 
a* jQH jiems pavydit? Nėra 

I nieko taip malonaus kaip tik 
^Schmidt's... jr vieta Schmidt’ui 

tai Jūsų šaldytuve... šaltas ir 
po ranka. Laikykit jį kaipo 

£ syeiką ir priininų dėl namų 
į gėrimų.

SHRIMPS in I 
SCHMIDT’5 BEER 1

4 CUP. SchmWO B..’ 
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

JAU 19 METŲ KAIP PRADĖJAU 
“KELEIVIUI” BENDRADARBIAUTI

Karo Stovis Prieš Maytag Kompaniją.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVOJ NAUJIENOS.

Cleveland, Ohio.
Laikas bėga kaip vanduo 

ir dažnai visai nepastebim 
kiek jo prabėga pro musų 
akis, tik pasijuntam, kad 
mes jau gerokai senesni.

Štai, šių metų liepos mė
nesį sukako jau ‘ 10 metų, 
kaip aš pradėjau rašinėti į 
laikraščius korespondenci
jas iš C'levelando lietuvių 
gyvenimo. Rašinėjau j “Ke
leivį” ir “Naujienas.” Para
šydavau ir kitiems laikraš
čiams, bet paskutiniais ke
liais metais rašinėju beveik 
išimtinai tik “Keleiviui” ir 
“Naujienoms.”

Malonu yra, kad mes gy
venam laisvoj šaly, kur 
žmogus gali lygiai žodžiu 
kaip ir raštu savo mintis 
laisvai reikšti per 10 metų 
ir nesusilaukti nei vieno po
licijos protakolo. Taipgi la
bai yra malonu, kad mes, 
Amerikos lietuviai, turime 
tokių gerų ir pažangių lai
kraščių, kaip “Naujienos” 
ir“Keleivis,” kuriuose mes 
galim laisvai kalbėtis apie 
ką tik norim, galim kriti
kuoti vieni kitus, diskusuoti 
įvairiais klausimais, lavin
tis. Gyvenant mums atskiro
se kolonijose, pasitaiko į- 
vairių įvykių, nevien tik lie
tuvių tarpe, bet ir bendram 
darbininkų judėjime. Ačiū 
tiems laikraščiams, mes ga
lime paduoti tas žinias vie
ni kitiems ir žinoti kas kur 
darosi.

Musų broliai ir seserys 
Lietuvoje šiandien nėra to
kie laimingi. Jų laisvė su
varžyta. Jeigu mes šiandien 
gyventume Lietuvoje, mes 
irgi negalėtume taip laisvai 
kalbėti ir rašyti, kaip mes 
galime Amerikoje. Taigi 
mes laimingesni, kad gyve
nam demokratinėj šalyje. 
Todėl turime stengtis padė
ti savo užjūrio broliams, 
kad jie galėtų atsteigti de
mokratinę tvarką ir Lietu
voje.

Čalis užmiršo Juozo pa
bučiavimą.

kad ir p. Vinikas turės su 
SLA. raštine atsisveikinti. 
Čalis tiek “gero” gali vi
siems padaryti, kiek jis pa
darė p. Vitaičiui. Jeigu Vi- 
taitis nebūtų susidėjęs su 
Čalio kompanija, tai nuo 
“Tėvynės” jis gal nebūtų 
pašalintas. Ponas Vinikas 
gali pasidaryti iš to naudin
gų sau išvadų.

i

i
i
i
i 
i

Pyksta ant Česnulio.
Musų medaliuotas Kaziu

kas labai užsikarščiavo, kad 
šiame skyriuje buvo pada
ryta keliatas gerų pastabų 
apie adv. Česnulį. Kadangi 
adv. Česnulis vaduojasi sa
vo protu, o ne taip, kai]) Ka
ziukas norėtų, tai Kaziukas 
pyksta. Pyksta netik ant p. 
Česnulio, bet ir ant “Kelei
vio,” kam parašė, kad p. 
Česnulis yra teisingas ir 
rimtas advokatas ir visuo
menės veikėjas. Na, Kar
pius gali manyti sau kaip 
nori, tai jo dalykas, bet ką 
p. Česnulis yra padaręs mu
sų kultūriniam gyvenime 
gero, tai to niekas neužgin
čys, ir parašyti apie tai nėra 
joks prasižengimas.

Politika.
Greitu laiku įvyks Kon

greso ir atskirų valstijų val
dininkų rinkimai. Svarbu, 
kad į Kongresą patektų kuo 
daugiausia Roosevelto šali
ninkų, nes kitaip jo suma
nymai, kad ir geriausi, ne
galės praeiti. Taip pat ir su 
valstijų rinkimais. Neužten
ka pravesti žmoniškesnį gu
bernatorių, bet reikia, kad 
ir legislaturoj butų pažan
gus žmonės. Yra nemaža ir 
lietuvių balsuotojų, todėl 
visi mes turėtume balsuoti 
už tokius kandidatus, kurie 
remia darbininkų reikalus. 
Į Ohio legislaturą kandida
tuoja ir musų tautietis Jo
nas DeRighter (Deraitis). 
Jis dabar baigia jau antrą 
terminą legislaturoj. Taigi 
išrinkim jį ir trečiu kartu. 
Balsavimai bus 9 rugpiučio.

Newtono miestely, lowos valstijoj, sustreikavo “Maytag” skalbiamųjų mašinų dirbtuvės 
darbininkai. Kompanija suorganizavo gaują chuliganų ir su šerifo pagalba įtaisė strei- 
kierių pogromą. Arbitracijos komisija pagaliau nusprendė, kad kompanija priimtų dar
bininkus atgal jos, komisijos, nustatytomis išlygomis. Kompanija atsisakė streikierius 
priimti. Tuomet gubernatorius Kraschel, kuris šičia parodytas dešinėj kertėj, pašaukė mi
liciją ir pasakė, kad su skebais kompanija irgi nedirbs. Vaizdelis parodo iš oro Maytag 
dirbtuves ir kryžgatvi, kur stovi sustatyti milicininkai.

Kaip siuvėjai dirba.
Atkočaičio dirbtuvė jau 

pradėjo dirbti. Drabužių 
fabrikantai nenori mokėti 

I senos kainos už žipono pa
darymą, bet unija kol kas 
jokių oficialių nuolaidų 
jiems neduoda.

Auguno ir Armakausko 
dirbtuvė buvo pradėjusi 
dirbti, bet vėl darbas suma
žėjo. Nors pas Auguną dir
bama ne vien vyriški žipo
nai, bet ir moteriški, tačiau 
darbo vistiek trūksta.

Diržio dirbtuvė turėjo 
vidutinį pavasarinį sezoną, 
bet kaip tas pasibaigė, tai 
iki šiol dar rimtai dirbti ne
pradėjo.

Belokovo ir Manelio dirb
tuvė pergyvena didžiausį 
krizį. Jie veik neturėjo pe
reitais metais jokio sezono 

Į ir pavasai io sezonas buvo 
prastas. Dabar irgi, kiek 
galima sakyti, nedirba. Jie 
siuva vyriškus ir moteriškus 
apsiaustus, bet nei vienų, 
nei kitų dabartiniu laiku 
negauna.

Kasperskio ir Karalevi- 
čiaus dirbtuvė jau pradėjo 
dirbti. Jie dirba J. Freed- 
mono firmos darbą, o 
Freedmonas visuomet ank
sti pradeda dirbti, tad ir jie 
šįmet pradėjo anksčiau siu-

AKRON, OHIO.
Pasveikino SLA. seimo 

delegatus.

“Keleivio” skaitytojas.
Šiomis dienomis p. G. 

Gaškienė buvo paskirta į 
prisaikintujų teisėjų suolą

Nors SLA. 198 kuopa ofi- (jury). Tai pirmutinė lietu- 
cialiai nerengė seimo dele-1 vė Akrone buvo išrinkta to-

kioms pareigoms. Vasara.

Pereitais metais Juozas 
Tysliava apsikabino ir pa
bučiavo “Dirvos” Čalį, kuo
met šitam buvo užkabinta 
ant kaklo Smetonos blėta. 
Sakydamas spyčių, Juozas 
pasakė maždaug . taip“ 
“Mes, tautininkiškų laikraš-į 
'čių redaktoriai, kenčiame! 
kaip Jėzus Kristus kentėjo1 
ant. kryžiaus prikaltas. Ir) 
mes laikysimės stodami 
ikąip brolis už brolį.”
- ‘ Bet dabar šitas solidaru- 
pias kažin kaip ėmė ir su
birėjo. Juozas Tysliava pa
sakė (kėliatą geru žodžių 
naujam “Tėvynės’’ redak
toriui Jurgelioniui. Pastebė
jo tai “Dirvos” Čalis, ir tuoj 
pradėjo kibti Tysliavai į| 
akis: kam tu sakai, kad 
Jurgelionis geras rašytojas?; 
Ar nežinai, kad geriausis 
rašytojas esu aš?

Užmiršo Čalis Juozo pa
bučiavimą ir užmiršo Juo-i 
zas savo prižadą “stoti kaip; 
brolis už brolį.” Tiesą pa
sakius, nekaip šita “brolys
tė” ir išrodo: vienas turi 
Smetonos medalį, kitas—ne.

, Musų draugijos nyksta.
Turim jau įrengtą_ Liet. 

Kulturinį Darželį, 
galutinai jo darbai nekuo- 
met nebus užbaigti, 
met reikės ką nors naujo 
pridėti. Todėl dabar jau kį- 
la klausimas, kas tą darbą 
ateity dirbs? Iki šiol dirbo 
visokios draugijos. Bet Dar
želį steigiant jau ne viena 
draugija išnyko. Ateity iš
nyks jų ir daugiau, nes na
riai sensta ir miršta, o naujų 
neprisideda, nes imigracija 
uždaryta. Tuo budu turės 
sumažėti ir Darželio Sąjun
ga, kuri susideda iš draugi
jų atstovų. .Taigi , pradėjo 
kilti klausimas, ?ar nereikė
tų pakeisti dabartinę Są
jungos tvarką ir perorgani
zuoti ją taip, kad galėtų 
įneiti naujo kraujo? Kitą
syk parašysiu apie tai pla
čiau.

Tačiau

Visuo-

Pranašauja Vinikui “šer
menis.”

“Dirvos” Čalis jau daro; 
naujas pranašystes. Jis spė
lioja, ar tik nebus Vinikui 
laidotuvės sekančiame SLA. 
seime, kuris įvyks Chicago j. 
Mat, musų Kaziukas labai 
išsigando pereitame seime, 
todėl jis mano, kad fašistų 
spėkos bus mažos ir sekan
čiame seime. Žinoma, jeigu 
p. Vinikas palaikys bičiuly
stę su Čaliu ir toliau, tai per 
rinkimus galės įvykti taip,

Namų savininkai neri
mauja.

Namų savininkai pradeda 
kelti protestą prieš federa- 
lės valdžios namų statybą. 
Valdžia pristatė daugybę 
nauju namų, ir vis dar ren
giasi statyti daugiau. O tuo 
tarpu yra daugybė tuščių 
butų, kurių niekas nenuo- 
muoja. Tie butai yra supirk
ti gerais laikais ir brangios 
kainos užmokėtos. Taigi 
mažų namų savininkų rei
kalams federalės valdžios 
statyba labai kenkia. Bet 
federalė valdžia visai nesi
rūpina, kad žmogus praran
da viską, ką jis sutaupė per 
didesnę dalį savo amžiaus.

Jonas Jarus.

gatams nei išleistuvių, nei 
sutiktuvių, bet daugumas 
narių privačiai vistiek susi
rinko j p. Gaškų namus pa
sveikinti sugrįžusius dele
gatus. Susirinko ir visi 3 de
legatai: B. Versiackas, S.. .
Muckus ir p. Gaškienė. Visi1“15'3 ,r oi;ganlza"1r1^: ? 
džiaugiasi šių metų sekmin-- Lithuanian 
gu seimu. Pasidaliję minti-.150 
mis, visi išsiskirstė paten- and L‘ 
kinti, kad musų Susivieniji
mas demokratėja ir pažan
gia.

Liepos 10 d. buvo SLA. 
198 kuopos susirinkimas, 
kur delegatai oficialiai darė 
pranešimus apie seimą. Visi 
kuopos nariai džiaugėsi jų 
raportais.

Goodyear atleido 1,400 
darbininkų.

Didžiulėse gumų dirbtu
vėse darbai eina labai pras
tai. iGoodyearo kompanija 
anądien atleido iš darbo 
1,400 darbininkų, o Good
rich 450. Prastai dirba Fire
stone kompanijos fabrikai ir 
kiti. Mat, kai automobilių 
fabrikai nedirba, tai ir gu
minių ratų dirbtuvės neturi 
darbo. Jei kurie darbinin
kai dk nėra atleisti, tai jie 
pilni baimės, kad gali ir juos 
paleisti. (Rugpiučio pabai
goj laukiama darbų pagerė
jimo.—Red.)

Trys lietuvaitės eina aukš
tesnius mokslus.

Ambicingos lietuvaitės 
nenutraukia mokslo nei va
saros laiku. Štai, trys tokių 
musu jaunuolių ir per vasa
rą lanko biznio kolegiją. 
Tai p-lės G. Gaškaite, A. 
Glinskaitė ir A. Rokuitė. 
Jos yra geros lietuvaitės, vi
sos gražiai kalba lietuviškai

PHILADELPH1A, PA.
Aukos atletams į Lietuvą.
Atletų kelionei į Lietuvą 

tgal, aukavo žemiau išvardyti
ir

Music Hall Ass’n;
Lithuanian

Ass’n, Lithuanian
po $15 — First 
_  and L.
American Beneficial Club, Lie- 

į tuvių Biznierių ir Profesionalų 
Sąryšys; po $10 — Lithuanian 
American Republican League, 
Northside Lithuanian Republi 
can Alliance. Lithuanian Ame
rican Citizens’ Combine, Broad 
Street Trust Co., 
American 
Lithuanian 
cial Club; 
Lithuanian 
All Lithuanian A. A. ir S. L. R. 
K. A. 10 kuopa.

Pavieniai asmenys: $100— 
Hon. Eugene V. Allessandroni; 
$50—Alliance of Lithuanian 
Jews; po $25—A. Marcinkevi
čius, Hubert J. Horan, Jr, Wm 
Ortlieb; $15—Hon. Povilas Ža- 
deikis; $12 — Egen Adams; 
$11—John F. Corcoran; po $10 
—adv. C. S. Cheleden, A. Sakai, 
A. Laurinavičius, P. Gelžinis. 
Stan, žvigaitis, adv. M. M. Sli- 

‘ kas, Jos. Kavaliauskas, Mr and 
Mrs. D. Mačionis, Klem. Stefa 
navičius; $8—Klem. Dalbukaą; 
$6—P. Bilunas, B. Tribulas; po 
$5—A. Užųmeckis, A. J. Kanin, 
Fr. Pūkas, K. Zodeiko, A. Za- 
vatskis, Fr. Matukąs, Dr. I. J. 
Stankus, William J. Shepp, Mr. 
and Mrs. A. Tvaranavičius, P. 
Bingel, Mr. and Mrs. W. Lubin. 
Mr. and Mrs. P. Kutra, John 
Lazdauskas, Peter Mikonis, Mr. 
and Mrs. Jos. 
Justin Stankus, 

j J. V. Grinius, 
ir joms gerai mokslas sekasi P- Tiulis;
mokykloj.

Akrono miesto valdyba 
uždraudė ]

Lithuanian
Democratic Club, 

Republican Benefi 
po $5 — American 
Community Ass’n,

Kairaitis, Petraitis Drug’s, 
Vee’s Beauty Shoppe, W. Zieg
ler, Raymond Adomaitis, M. J. 
Deksnis, John, Lukas, J. Bag 
donas, A. J. Shunk, Alice Va- 
lencius, John Sutkaitis, Geo. 
Lukasevičius, N. Cheleden, J. 
Biekšas, Mrs Talunienė, Šalnų- į 
nas, Mrs. Andrejunienė, Mrs. 
Šalnienė. Mrs. Dalbutienė, šau- 
klis, Justis, J. Biržietis, A. Gu
doms, L. Velenienė, Mrs. Šve
dienė, M. Povilienė. A. Macelis, 
P. Plungis, A. žemaitis, Zava- 
dauskas, Stanley Bach, J. Šve
das, S. March, A. Daukas, A. 
Petruškienė, Elzb. Lazdaus- 
kas. Rose Varževich, Petraus
kas, F. Jankauskas, P. Rutkov-! 
ski, John J. J. Matulis, W. Bra
zauskas, Salomia Urbonas ir J. 
Mironas; smulkių $7.05.

ti.
Karvelio ir Urbono dirb 

tuvė irgi pradėjo po /kiek 
dirbinėti. Jie turėjo pernai 
neblogą overkotų sezoną, 
bet pavasarinis sezonas bu
vo prastas. Koks bus šis 
sezonas, da sunku pasakyti.

Matulio ir Vaiginio dirb
tuvė jau dirba. Tiesa, jie 
turi daug nesmagumo, nes 
jų firma (Llman Bros.) tu
ri dirbtuvę Philadelphijoje 
ir ten siunčia darbą, tai 
veik kiekvieną dieną musų 
unijos ofisas turi daboti Ul- 
maną, kad jis priklausomą 
dalį darbo duotų ir Matulio 
dirbtuvės darbininkams.

. Į Mičiulio ir Kairio dirbtu- 
; 1 vė jau ruošiasi prie darbo; 

Mironas; smulkių $7.05. |nes ir jie dirba J. Freedmo- 
Lithuanian National Benefi- 110 .darbą. Kuomet siuvėjai 

cial Club nieko neskaitė už sve-; skaitys Keleivyje Šį pi a- 
tainę, įrankius ir patogumus i nešimą, tai Mičiulio daibi- 
atletų išleistuvių vakarui; pa. ^ninkai veikiausia jau dirbs, 
prastai skaitoma $60. Išleistu- , Lapašausko dirbtuvė po 
vių vakaro pelnas bus praneš- ilgo stovėjimo jau ruošiasi 
tas vėliau. Taipgi ir išlaidos darbymetei. Ji turi porą pa
bus detaliai aprašytos. stovių firmų, kurios seniau

Komisija sukėlimui finansų neturėdavo tokių ilgų ne- 
atletų kelionei širdingai dėkuo- darbo laikotarpių, kaip kad 
ja visiems už įvairias aukas ir dabar turėjo. Bet kaip da- 
už pasidarbavimą. Dideps ačiū bar pradėjo dirbti, tai gal 
priklauso ir šiam laikraščiui, už dirbs neblogai.
talpinimą iygįrių pranešimų at Šimaitis po ilgo stovėjimo 
lėtų siuntimo reikalu, i jau pradėjo dirbti. Kiek uni- 

Fr. •,Pūkas, jos ofisas numato, tai.Šimai-
čio dirbtuvės darbininkai 
turės, neblogą sezoną.

'Šimėnas po ilgos pertrau
kos irgi pradėjo dirbti. Jis 

i turi kelias firmas, kurios, 
------— turės neblogą

Iš Piety Amerikos.
-------- < \ /i -

Grįždamas Lietuvon nuo
laivo nušoko į jurą Kazy? manoma) turės neblOgą 

■ , , Povilonis. I overkotų sezoną, todėl ir jo
Nelabai senai is Argenti- dirbtuvės darbininkams a't-

nos • išvyko Lietuvon Kazys 
Povilonis, kilęs 'iš UkiYier- 
gės apskričio, Šėtos vals
čiaus, Lepavos vienkiemio.

Dabar likusi Buenos-Ai
res mieste jo žmona gavo 
nuo laivų kompanijos žinią, 
kad plaukiant laivui “Ar- 
lanza” per Atlantą, jos vy
ras, Kazys Povilionis; nušo-

Ramanauskas,
Ant Zvigaitis,1----,-----—--------------> —

stan. Laurutis, i kęs į jurą ir dingęs bangose.
| Likusi viena pati su mažu 

Mr. and kūdikiu jo žmona dabar 
Talunas,! verkia ir rauja plaukus nuo 

galvos. Kur dingti ir kas

; po $3—Geo. Ko-i 
Jos Vasauskas, 
Domeika, W. 
žemaitis; $2.50—D-ras _

po $2 —Įveikti?

mar, 
- - - ‘ Mrs.

________ karčemninkams JJohn ,
šventa rlipniaią nardavinpfi John J. Cheleden; po $2 — |yglKU' ..................alų ir kurie mėgina slapta |John Januškas, Mrs. M. Matu-1 _ Kazys~ Povilionis sirgęs 

biznį daryti, tuos aštriai 
baudžia. Lietuvių užeigos

lis, Brock’s Bakery, M. L Ro- nervų liga.
man, W. J. \Vallace, Kazys Dry- KAI,, TAPTI SUVIENYTU

irgi stovi uždarytos šventa- ^r- and Mrs. Desris, Leo. R. valstijų piliečiu?, * 
rltLntaic Bura, N. Dailyda,, J. Dudis, M.! Aiškiai, išguldyti pilietybės įstaty-
uieiuaia. , . _ mai su reikalingais klausimais irat-

F. Jankauskas SU savo Laurusonis, John stars, A. KU- sakymais lietuvių ir anglų kalbose, 
žmona, sunumi ir dukteria i 
buvo išvažiavęs į Charleroi, 
Pa., kur gyvena jo brolis A. 
Jankauskas. Praleido tenai 
atostogas ir visi sugiyžo pa
tenkinti. F. Jankauskas yra

ti iš naujo. Jie dirba, rodos, 
vien mašinom žiponus, taigi 
pigiausios rūšies darbą, bet 
šįmet ir to trūksta.

Bendrai įmant, siuvėjų 
būklė New Yorke ir Brook- 
lyne nėra gera. Daugelis 
dirbtuvių jau antras metas 
gyvena tiesiog nedarbo ba
dą. Kada visoj šalyje vieš
patauja nedarbas, tad dra
panų pramonėje tas nedar
bas irgi atjaučiamas. Tas 
nedarbas ir krizis taip palie
tė visus biznius, kad per pa
staruosius kelis metus iš 18 
—19 lietuviškų dirbtuvių 
teliko vos 14. Negeresnė tuo 
atžvilgiu ir kitataučių dirb
tuvių padėtis. Jeigu tokia 
ekonominė depresija tęsis ir 
toliau, tai vargiai lietuviš
kos siuvyklos galės išsilai
kyti. Vokiečiai jau senai iš
nyko iš drapanų pramonės; 
atrodo, kad lietuviai gali 
but “next.”

Vytautas Katilius.

Worcesterio Žinios.
Parvažiavo iš Ispanijos su

žeistas Sakalauskas.
Liepos 21 d. grįžo iš Ispa

nijos sužeistas worcesterie- 
tis, Juozas Sakalauskas. 
Nors dešinėses rankos ne
valdo, bet pilnas energijos 
ir visai nesigaili važiavęs 
Ispanijon kariauti už de
mokratiją, už žmonių lais
vę. Juozas sako, kad senai 
Ispanijos civilis karas butų 
pasibaigęs, jeigu liaudies 
valdžia butų gavus ginklų 
taip kaip gauna sukilėliai 
iš Vokietijos ir Italijos.

Lietuvis išpuolė per langą.
Ant Millbury gatvės iš

puolė per langą iš antro 
aukšto Orintas, lietuvis sa- 
liunininkas. Jis taip skau
džiai sutrenkė galvą, kad 
jau visą sąvaitę guli be ža
do. Priežastis nežinoma. 
Nors jo moteris buvo kam
bary ir lovoj gulėdama 
skaitė knygą, bet kaip vyras 
išpuolė, ji nepatėmijo.

Mirė jauna lietuvaitė.
Liepos 25 d. čia mirė Vio

la Rainytė, 20 metų amžiaus 
lietuvaitė. Sakoma, kad ji 
norėjusi pati pasigydyt ir 
paėmusi perdidelę dožą 
vaistų, dėl to užsinuodijusi 
ir po didelių kančių mirė. 
Seniau ji gyveno Baltimo
re j, bet per paskutinę 10 
metų ji su tėvais buvo Wor
cesterio gyventojai.

Bedarbių skaičius vis 
didėja.

Nors Worcestery yra apie 
500 visokių dirbtuvių, ta
čiau bedarbių skaičius nuo
latos auga. Pavyzdžiui, 
1913 metų žiemą miesitap 
šelpė 150 šeimynų, o va
sarą tik 75 šeimynas.- Šelpi
mo reikalams tais metais iš 
viso išleista $12,766.' Prie 
šelpimo administracijos 
tuomet buvo reikalingi tik 
6 žmonės.

Gi 1928 metais, nors dar
bai ėjo gerai, miestas šelpė 
jau 625 šeimynas ir užlaikė 
160 našlaičių. Miestui tas 
darbas kainavo per metus 
jau $419,837. Prie šelpimo 
administracijos dirbo jau 
13 darbininkų.

O šiais 1938 metais tik 
per 6 mėnesius šelpimo rei
kalams išleista $2,437,000. 
Šįmef jau reikia šelpti dau
giau kaip 10,000 šeimynų ir 
daugelis politikierių turi ge
rai apmokamus “džiabus” 
prie vargšų šelpimo.

Vargo Sūnūs.

P.-S. — Worcesterieciai, 
neužmirškit dalyvauti Mass, 
valstijos lietuvių kliubų 
piknike, kuris yra ruošia
mas Olympia Parke, 7 rug
piučio. • V. S.

rodo lyg kiek šviesesnė at
eitis.

Šalaviejus yra vienas iš 
seniausių Brooklyno siuvė
jų rangovų. Tai bus trečia 
savo didumu dirbtuvė po 
Atkočaičio. Kitąsyk ji buvo 
viena iš geriausių dirbtuvių, 
turėdavo geras firmas, ku
rios veik apskritus metus 
aprūpindavo ją darbu. Bet 
keliais paskutiniais metais 
to jau nėra. Nors dabar ji 
jau pradėjo dirbti ir, turbūt, 
dirbs.

Yuškevičiaus dirbtuvė 
taip pat pradėjo dirbti. Ji 
dirba J. Freedmano firmai. 
Darbdaviai skundžiasi, kad 
jiems fabrikantas nedamo- 
ka už darbą, bet darbinin
kų algų turbut nelietė, nes 
tie nieko nesako unijos ofi
sui.

Žalevskis ir Riauba buvo 
pradėję dirbti kiek ankstė-

_ . - . . — mai su reikalingais klausimėlis ir,at-

belčikas ; po $1—Geo. Pranskū- Antra peržiūrėta’ ir pagerintą 
Inas. Emily Pranskunas, K. laidu’ Ka,na .........; ”............ ?5c’

Skirvainis, A. Kaupas, A. Rašto Istoriją. Pagal A. B. Schnitierj 
t n i_ at I sutaikė Šernas. Aprašė, kokiu buduStankalavicius, J. Zubress, Ml. jmongg rašyti išmoko, kokiu budu iš- 

and Mrs. Barauskas, Mr. and dirbo sau raštą kiekviena žmonių1 tati- ( iiay bet vėl buvo sustoję.
Mrs. Dankas, Mr. and Mrs.1 tAapįrartytįaclllca^0’1905’P“1; 804^260 Dabar pradėjo po kiek dirb-

laida. Kaina
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Japonai Tures Valgyt
Žiurkes; Gresia Badas KaiP Kas Man Šiandie j SveikatOS SkyNllSIšrodo ckpusynas. I S1,y„ų.id. 3

Be to, pradėjo daryti trum
pesnius degtukus.

Japonija jau priėjo prie 
to, kad ir degtukų šipuliu
kus tenka trumpinti, nes nė
ra už ką nusipirkti medžio. 
Pinigus reikia taupyt karo 
reikalams. Maisto irgi stin
ga ir išrodo, kad japonai 
jau pradėjo valgyt žiurkes, 
nes valdžia įsakė savo che
mikams surasti būdą kailiu
kams išdirbti. Degtukų su
trumpinimas sutaupysiąs Ja
ponijai per metus apie 1,- 
000,000 yėnų arba 290,000 
dolerių. Už tą sumą Japoni
jos militaristai gali išlaikyti 
valandą ir 5 minutes savo 
armiją Kinijoj.

Be to, gyventojams už
drausta vartoti bovelną ir 
bovelnines drapanas, nes ši
ta medžiaga reikalinga a- 
municijai gaminti. Geležies 
sunkiau gauti, negu aukso. 
Dabar jau sunku esą nusi
pirkti geležinę skauradą, o 
už mėnesio tokių daiktų vi
sai nebusią galima gauti. 
Batų civiliai žmonės taipgi 
neturi, nes nėra odų. Gumos 
taipgi stinga, todėl uždrau
sta ir balionėliai vaikams 
daryt. Civilis žmogus nega
li daugiau gazolino nusi
pirkti, kaip 2 galionu į pa
rą. Uždrausta daiyt pasta 
dantims šveisti, kremas mo
terų veidams tepti, maudy
mosi kostiumai, spalvuoti 
puodukai arbatai, boles gol
fui lošti ir tūkstančiai kito
kių daiktų, kurie negali pa
dėti karo laimėti.

Tai ve, prie ko šalį prive
dė patriotizmu apjakę mili
taristai 1

Brazili jo j U žmuštas 
Razbaininkų Vadas. 
Jis terorizavo gyventojus 

per 20 metų.
Iš Rio de Janeiro prane

ša, kad gyventojai tenai la
bai džiaugiasi išgirdę, jog 
vienaakis razbaininkų va
das Lampeao, kuris terori
zavo juos per 20 metų, galų 
gale tapo užmuštas. Per 20 
metų jis plėšė ir žudė. Ne
tik žudė, bet ir kankino sa
vo aukas. Vyrams išplauda
vo liežuvius, moterims nu
plaudavo krūtis, arba pri
veikdavo jas nusirengti ir 
nuogoms šokti gatvėse. Sa
koma, kad policija buvo jį 
apsupus jau “tūkstantį kar
tų,” bet kiekvieną sykį jis 
mūšį laimėdavo ir išeidavo 
iš žabangų laisvas. Jis turė
jo vieną akį iššautą. Jis 
pradėjo razbaininkauti bū
damas 18 metų amžiaus ir 
dabar turėjo jau 38 metus. 
Šį sykį jis buvo apsuptas ne
toli nuo Maceio miestelio, 
šiaurės rytų Brazilijoj. Mū
šy buvo nušautas pats Lam
peao, jo meilužė ir 11 jo sė
brų. Iš policijos buvo vienas 
nušautas ir keli sužeisti. 
Lampeao su savo gauia 
veikdavo labai greitai. Vi
sai netikėtai užpuldavo kurį 
nors miestelį arba kaimą, 
prisiplėšdavo grobio, pasi
imdavo gražiausias moteris, 
ir vėl išnykdavo.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJA.

■ Bulgarija Atgavo 
Teisę Ginkluotis.
Kadangi per pasaulinį ka

rą Bulgarija buvo prisidė
jusi prie Vokietijos pusės, 
tai laimėję karą aliantai už
dėjo jai visokių pabaudų, 
sumažino jos armiją ir už
draudė iš naujo ginkluotis, 
taip kaip Vokietijai ir ki
toms nugalėtoms šalims. 
Vokietija senai jau taikos 
sutartį sulaužė ir pradėjo 
ginkluotis, bet Bulgarija, 
kaip nedidelė ir silpna vals
tybė, nedrįso Vokietijos pa
vyzdžiu sekti. Ji laikėsi tai
kos sutarties iki šiol ir nesi- 
ginklavo. Šiomis dienomis 
ji šitą teisę vienok atgavo 
ramiu budu. Balkanų valsty
bių sąjunga, kurion įeina 
Rumunija, Jugoslavija, 
Graikija ir Turkija, pasira
šė paktą, kuris pripažįsta 
Bulgarijai teisę ginkluotis, 
nes visos kitos šalys taipgi 
ginkluojasi. Bulgarijos pa
triotai tuo džiaugiasi. Bet 
žmonėms tai reiškia sunkes
nę mokesčių naštą, sunkes
nį pragyvenimą, didesnį 
skurdą.

Sovietų Rusija pasiėmė iš 
Manchuko dalį savo terito
rijos. Japonija per savo am
basadorių Mamoru Shige-, mą, o ne ambicija kokios programas. Vieni ėjo per 
mitsu Maskvoje pareikala- dieviškos vadovybės, tai tu- demokratizmą į socializmą,! 
vo, kad Sovietai ištrauktų rėtumet F " ’ ‘ '
iš ginčijamos I 
raudoną armiją, o jeigu ne, (.“dūminę,” 
tai japonai ją prievarta iš
mesią.

Litvinovas tam ponui pa
sakė: “Ten musų teritorija 
ir mes nesitrauksime; jeigu 
norite, meskite mus prie
varta.”

Tuojaus Japonijos apeti- 30 tūkstančių religijinių or
tas sumažėjo. Iš Tokijo jau ganizacijų. Ir Sovietų “Rau- 
pradėjo minkštai kalbėti ir donoji Žvaigždė” sako, kad 
aiškintis, kad Japonijos tose organizacijose žydi 
ambasadorius Maskvoje ne- šnipų provokatorių lizdai, 
turėjęs minties naudot prie
vartą. Mat, ko reikia impe
rialistams — kietos kumš
čios po nosia. Bet tuo reika
las, rodos, neišsiriš. Japo
nijai kas nors turės sprandą fronto su jų vadais. Jeigu 
nusukti, jeigu ji pati jo ne
nusisuks Kinijoje.

Su musų draugais “Laisu 
vės” redaktoriais tikra bė
da. Jie primygę per kelias 
savaites prašė kritikos iš ke- 
leiviečių. Jiems buvo paste
bėta, kad jie karšto tempe
ramento žmonės ir su jais 
kritikuotis yra sunku. Jie 
vistiek jos prašė. Na, ir ga
vo truputį pakritikuoti, kad 
jie savo frakcijos suvažiavi
me elgėsi ne kaip demokra
tai, bet kaip kokie autokra
tai. Vai, dievuliau, kaip jie 
užsigavo. Drg. Bimba šau
kia : žiūrėkite, žmonės, kaip 
Pušynas per “Keleivį” mus 
iškoneveikė! Tegul mato 
žmonės, kad ne mes pradė
jome, šaukia Antanas.

Na. ko čia karščiuotis? 
Juk čia. buvo tik kritika, ir 

ti ir grįžti atgal Amerikon. Į prie da labai rami, nuo- 
Sako, geriausia tėvynė te- saki matika>. o ne koks už- 
nai, kur geriausia sekasi j puolimas. i . , ,
biznis Pernai Amerikos žy- Draugas^į pamatęį 
du Palestinoj buvę da 10,- «Kplpiv° „ : ią’ Brooklv-000, o dabar jau tik 9,500. I .s ^oo

ir sako: “Brooklyne gyve
na tūlas ‘didelis žmogus.’ 
Su komunistu suėjęs, jis sa
kosi esąs komunistas, tačiau 
jis rašo į tūlą socialistų są- 
vaitraštį ‘straipsnius’ ne 
kaip komunistas, bet jau 
kaip socialistas.” Ir baigda
mas drg. Rokas akcentuo
ja : “Tačiau, kiekvienas, ku
ris save gerbia, žmogus pa
sakys, kad tai yra durnas 
darbas politiniai durno 
žmogaus.”

Na, ar tai rimtas išsireiš
kimas? Rimti žmonės dur
niais į kitus taip greitai ne
svaido. Tai kas, kad kores
pondentas laiko save komu
nistu ir parašo korespon
denciją į socialistų laikraš
tį? Juk draugas Rokas irgi 
laiko save komunistu, ir ne 
visai paprastu, bet teoreti
ku ir antru po Gorkio rašy
tojom, o bet gi . kai sueina

ŽYDA1 BĖGA IŠ SAVO 
ŠVENTOS TĖVYNĖS.
Iš pradžių Amerikos žy

dai buvo pradėję gausiai 
važiuoti Palestinon, many
dami, kad savoj tėvynėj bus 
geriau. Bet dabar jau jie 
pradėjo iš savo tėvynes bėg-

ITALIJOJ SUFAŠISTIN- 
TAS TEATRAS.

Romos žiniomis, Italijos 
fašistų valdžia išleido vi
siems teatrams šitokį pa
tvarkymą: scenoje ir ekra
ne artistai sveikindamiesi 
neprivalo rankų spausti, 
bet vartoti fašistinę saliutą. 
Orkestrų ir atviro oro kon
certų vedėjai visuomet pri
valo dėvėti fašistų partijos 
uniformą.

gaule ir suirute? Jeigu jums, visuomenę. Pasaulio karo 
draugai, rupi darbininkų metu tos politinės partijos 
vienybė ir kova prieš fašiz- turėjo griežtai skirtingas

iov. rėtumet liautis pažangiuo- kiti—per proletariato dik-’ 
teritorijos sius žmones užgaulioję iritaturą. Kaip vieni, taip iri 

nes tas nieko antri valdė tūlas Europos 
daugiau niekam nežada, valstybes. Nepasisekimų bu- Į 
kaip tik džiaugsmo fašis- vo pas abiejus. Dėl to, kad 
tam. socialistai su komunistais 

negalėjo susitarti, vietomis 
New York “Times’o” 20 įsigalėjo fašizmas. Šiandien 

liepos laidoj randame žinią, vienybė tarp tų dviejų par- 
kad Sovietų Sąjungoje yra tijų yra būtina. Kas nori ka

riauti su vienais ar antrais, 
tas yra darbo žmonių prie
šas ir jam ne vieta darbinin
kų eilėse.

Ragina “Raudonoji žvaigž
dė” kovoti prieš tas religi
nes sektas. O musų komuni
stai toms sektoms tiesia bro
lišką ranką ir jieško bendro

mes pastebim jiems, kad tas 
susipratusi e m s darbinin
kams nepakeliui, tai jie tuoj 
šaukia, kad mes juos “plūs
tame;” jie tuoj grąsina kry
žiaus karu.

Jeigu norima sutartinai 
dirbti lietuvių išeivijoje, tai 
reikia rimto susitarimo, o 
ne spriktavimo vienas ki
tam į panosę. Jeigu komuni
stai pamylo “Keleivį” ir jį 
skaito ir jam raštus teikia, 
tai jis turi but vertas to. Juk 
mes bendrą darbą dirbame 
Amerikos Lietuvių Kongre
se, Amerikos Lietuvių Susi
vienijime, ir visi rimti ko
munistai tą svarbų darbą 
įvertina. Ne tik komunistas, 
netik socialistas turėtų su
sidomėti “Keleiviu,” jį skai
tyti ir jam rašyti, bet kiek
vienas susipratęs darbinin
kas, kuris tik myli laisvę, 
kuris tik myli demokratiją, 
tas turėtų tapti “Keleivio”

Politinė partija yra ku
rios nors klasės labiausia 
susipratusių dalių avangar
das. Socialistų ir komunistų 
partijos yra proletarų parti
jos. Jos skirtingų tikslų ne
turi ; abi nori panaikint iš
naudojimo sistemą, o jos.uao lu.c-u v«Hvi 
vietoje, sukurt socialistinę skąitytojas ir bendradarbis.

Kuriems Daugiau Kainavo SLA. Seimas?
Baltimore, Md.

Nors man senam rankos 
dreba ir nepatogu rašyti, 
bet m a ta n/ tautininkų laik- 
rašči u o s.pt/ nepamatuotus 
priekaištus pažangiemsiams,

slankioja Tysliava musų 
mieste.

Pagaliau, kiek “Sargy 
bai” kainavo spausdinti ii; 
siuntinėti SLA. nariams pro
pagandos lapelius; Musųl 1 V p UZJll 11 V J 1 Id Cl 1 l LOj L O L i.

kad pastarasis SLA. Seimas miesto 64-tos kuopos-penki 
jiems kainavęs dikčiai, no-' 
riu parašyti keliatą žodžių 
ir aš. J. Tysliava “Vieny 
bes” liepos 14-tos dienos 
laidoj rašo tiesiog inkrimi
nuojančiai, kad pažangių
jų “rankose iždas, tai jiems 
tūkstantis kitas niekis.” Jau

delegatai važiavo į Scranto- 
ną, išsėmė visą kuopos iždą 
iki dugno, ir tai kiekvienam 
teko tik po dešimkę. Taipgi 
musų delegatams irgi kai
navo, o jie važiavo “išspir
ti” iš SLA. Pildomos Tary
bos visus “cicilikus,” ’ nors 

čia ponas Tysliava, matyt,!tas ir nepavyko. Parvažiavo 
iš desperacijos taip rašo. Ar' kai kurie labai pikti, kad

SIFILIS.
Rašo Dr. A. Yuška.

(Tąsa)
Užsikrėtimas Sifiliu Palygina
mas su Uždarbiais ir Gyveni- 

Sąlygomis.

Tribūnoj, liepos 3- 
Greer Williams pa-

negu

1937
apie 15,-

Iš to skaičiaus,

LIETUVOJ ĮVEDAMI PA
SAI ARKLIAMS.

Šventoj musų Lietuvoj 
tiek privyso arkliavagių, 
kad valdžia nutarė įvesti 
arkliams pasus. Taip sako 
šią sąvaitę iš Kauno gauta 
telegrama.

Valdžia mananti, kad da
bar arkliavagiams bus sun
kiau vogtus arklius parduo
ti, nes kiekvienas arklys tu
rės turėt pasą. O jei kas nu
pirktų arklį be paso, tai toks 
pirkėjas bus kaltinamas 
kaip vogtą arklį priėmęs.

MERGAITĖ PERPLAU
KĖ BALTIJOS JURĄ.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad Jenny Kammers- 
gaard, 17 metų amžiaus da
nų tautybės mergaitė, per
plaukusi Baltijos Jurą tarp 
Danijos ir Vokietijos. Toj 
vietoj jura turi 28 mylias 
pločio, kurį ši mergaitė per
plaukė j 10 valandų.

MUSSOLINIO KADETAI 
AIRIJOJ GAVO LUPT.
Šiomis dienomis Airijos 

sostinėj Dubline sustojo du 
Italijos karininkų lavinimo 
laivai, “Vespucci” ir “Co
lombo.” Kadetai buvo išlei
sti pademonstruoti po mies
tą. Bet airiams tas nepatiko 
ir pasigirdo šauksmai: “Fa
šistai, Abisinijos (Etiopi-. VWJUIll, u 6, . .w, 
jos) skerdikai!” Vietomis'Su kunigais, tai kalba kaip 
įvyko susirėmimų ir airiai katalikas, ir net pinigus aur 
Mussolinio kadetus apkūlė, koja fašistiniam “ginklų 

--- _ fondųi/T O bet gi aš nėsa- 
PERKUNAS IŠSPROGDE kau„ ,kad tai yrą “durnas 

PARAKĄ.- darbaprl politiniai durno
Scranton, Pa. — Šį pane- žmogaus/’ 

dėlį perkūnas čia trenkė į 
Du Pont kompanijos parako 
sandėlį. Įvyko smarkus 
sprogimas, kuris sugriovė 
du triobesiu.

CHINIJOJ SIAUČIA 
CHOLERA.

Hankau žiniomis, chole
ros epidemija Kinijoj nune
šė į kapus jau 100,000 ki
niečių. Liga smarkiausia 
veikianti Yangtze paupiu.

ANGLIJA ĮSPĖJA JA
PONIJĄ.

Anglija nusiuntė Japoni
jai šiurkštų įspėjimą, kad 
japonai nedrįstų tinkdyti 
anglams biznį daryti Kini
joje.

Tas pats drg. Rokas su 
drg. A. Bimba po nesuskai
tomus kartus sakė ir rašė, 
kad jeigu socialistai sutik
tų, tai komunistai su jais or
ganiškai susivienytų. Dabar 
dar organiškai nesusivieni- 
jo, o jau erezija skaito ir 
durniuojasi, kad nekuriė 
komunistai “Keleiviui” šį 
bei tą parašo. Kodėl taip 
vingių vingiais eiti prie tų 
žmonių, kurie turi pastovius 
principus? Kurie kovoja 
prieš kapitalizmą taip pat, 
kaip ir komunistai? Kurie, 
kovoja prieš fašizmą visu 
frontu kartu su komunis
tais? Kodėl vakar siūlyta 
organinė vienybė šiandien 
jau atsiduoda kokia tai ap-

pažangieji SLA. nariai 
“samdė” ir gabeno delega
tus į Seimą, man nėra žino
ma ; bet kad tautiškai nusi- 
teikusiams “sargybiniams” 
dikčiai kainavo P. Tarybos 
rinkimai, o paskui ir Sei
mas, tai man yra žinoma 
gerai. Tarpe musų tautinin
kų bruzdėjimas prasidėjo 
da 1937 metais. Musų mies
te SLA. 64 kuopa šių metų 
sausio 30 d. rengė bankietą 
ir pakvietė p. Vitaitį pasa
kyti prakalbą; prie-Vitaičio 
atvyko da St.-Gegužis, Tys
liava ir kiti. Banketo metu 
S. Leonavičius dalyviams 
parodė Gegužį, Vitaitį, o 
paskui pasakė: “Mes turime 
išrinkti SLA., prezidentu 
musų ‘džiodžių’ Laukaitį.” 
Tai tuo buvo pradėta rinki-- 
mų kampanija.

Pavalgę, išsigėrę, tauti
ninkų tūzai nuėjo į “džio- 
džio” kambarį konferuoti. 
Po to kuopa turėjo nuosto
lių $23.00. Čia, žinoma, vi
siems nariams kainavo.

Eikime toliaus: sykį vie
nas “tautiškas” vyrukas at
ėjo į kriaučių siuvyklą pas 
kontraktorių B. ir jam pa
sakė: “Žinai, musų ‘džio- 
džius’ ‘runija’ į SLA. prezi
dentus, tai reikia agitacijai 
pinigų. Rengiame tam tiks
lui ‘parę’.” Taigi jau ir iš to 
matyti, kad rinkimai tauti
ninkams kainavo daug dau
giau, jeigu pas biznierius 
reikėjo ubagauti agitacijai.

Na, o kiek gi pačiam po
nui Tysliavai kainavo kelio
nė iš Brooklyno į Baltimo- 
rę? Tik žiūrėk, būdavo, ir

prezidentas Bagočius nepa
kvietė jų “džiodžių” nei 
teko tik po dešimkę. Taigi 
ponai Vaidylos ir Tysliavos, 
vietoj darę apyskaitas kiek 
kainavo į SLA. seimą nuva
žiuoti kitiems, parodykite 
atskaitą kiek jums patiems 
kainavo.

Seimui
reikėtų pradėti konstrukty
vi darbą dirbti ir ugdyti 
SLA. Bet pas tautininkus 
matyti vien tik noras darbą 
trukdyti ir sabotažuoti, kad 
seime jiems nepavyko savų 
“skymų” pravesti.

Žylas Senis.

dabar praėjus,

mo
Chicagos 

čios laidoje, 
duoda viešųjų sviekatos skyrių
surinktas žinias, kur yra paro
dyta, kad per paskutinius kelis 
mėnesius viešose laboratorijose 
buvo išegzaminuota kraujas 
apie 22,000 ypatų. Iš to skai
čiaus su viršum 8,000 ypatų bu
vo, kurie gyvena iš valstybės 
pašelpos, (“on relief”). Tame 
skaičiuj, tai yra gyvenančiųjų 
iš pašalpos, buvo surasta 8 nuo
šimčiai sifilitikų. O kita dalis, 
apie 13,000 ypatų, buvo vargin
gai gyvenę darbininkai ar be
darbiai, negauną pašalpos. Tarp 
tų gyventojų surasta 4 nuo
šimčiai sergančių sifiliu. Taipo
gi buvo patėmyta, kad miesto 
apleistose apylinkėse sifilinikų 
nuošimtis yra didesnis 
švaresnėse miesto dalyse.

Chicagoje, pereitais 
metais buvo gydoma 
500 sifilitikų.
miesto socialės higienos klini
koje buvo gydoma netoli pusė 
tų ligonių, ir klinikų lankančių 
60 nuošimčių gyvena iš pašal
pos. Todėl, Dr. Bundesen iš to 
daro tokią išvadą, kad tose da
lyse miesto, kur žmonės dėl ma
žesnių uždarbių vargingiau gy
vena, randasi didesnis nuošim
tis sifiliu sergančių. O kurie 
daugiau uždirba ir daugiau ap
sišvietę, švariaus gyvena, tai 
tų mažesnis nuošimtis užsikre
čia sifiliu. . '

Toliau. Dr. O. C. Wenger, 
vyriausias Suvienytų Valstijų 
viešos sveikatos viršininkds, 
sako, kad sifiliu užsikrėtusių 
skaičius eina priešingai su žmo
nių uždarbiais. Tai yra, tarpe 
mažiau uždirbančių žmonių ran
dasi didesnis nuošimtis užsikrė
tusių sifiliu, o tarpe daugiau 
uždirbančios klasos žmonių — 
buna mažesnis nuošimtis sifili
tikų. Dr. Wenger mano, kad si
filiu sergančių nuošimtis eina 
pagal žmonių uždarbį, ir paduo
da sekančią sutrauką.

Tarp 
iki 1 
iki 
iki 
iki 
iki

Pagal aukščiau paduotą lentelę, 
atrodytų, kad $6000.00 uždir
bančių klasėj nuošimtis turėtų 
būti nulius (0), arba jie yra vi
sai imunizuoti prieš užsikrėti
mą. Bet taip nėra. Turėjimas

i žmonių uždirbančių 
$1000 sif. serga 5% 
2000 
3000 
4000 
5000

3%

1%

daug turto užsikrėtimo sifiliu 
nesulaiko.

Turtingieji lygiai kaip ir 'ne
turtingi, užsikrečia, jei tik pa
sitaiko proga susidurti su sifi
lio parazitais. Tik skirtumas y- 
ra tame, kad žmonės turintieji 
pinigu perteklių, eina į viešas 
laboratorijas egzaminuoti savo 
kraujo. Jie neužvilkindami nu
eina pas savo šeimynos gydy
toją, nuodugniai buna nuosa
vose laboratorijose išegzami- 
nuojami, ir, suradus sifilį, ne- 
atidėliodami gydosi, nuoširdžiai 
pildydami savo gydytojo pata
rimus. Turėdami pinigų perte
klių ligoniai nesideri su gydy- 
loju, kad už mažiausią kainą 
butų išgydyti. Del to gydytojas 
gali pavartoti brangius vaistus, 
kurie užtikrina greitą ir pasek
mingą išgydymą, ir apie jo ligą 
arba gydymąsi niekas daugiau 
nežino, kaip tik ligonis ir jo gy
dytojas.

Dėl to tarpe daugiau uždir
bančių chroniškų sifilitikų gali 
būti mažesnis nuošimtis, negu 
pas varguolius arba tamsho- 
lius. žinoma, kad ekonominė pa
dėtis turi didelę įteknlę užsik
rėsti ne tiktai sifiliu, bet ir kito
kiomis ligomis. Paprastai tą 
klesa žmonių neskaito lajklraš- 
cių, apie higieną ir švarumą 
neturi supratimo, dėl stokos lė
šų priversti susikimšę gyvedti 
namuose, kur saulės šviesos-ne-1 
mato. Kiti dėl silpnos valios 
arba iš nuobodumo praleidžia 
sunkiai uždirbtus pinigus 'gir
tuokliavimui, negalų,Užlaikyti y 
šeimynos, daugiaušiai buna 
viengungiai, ir lafkmio užsiga-' 
nėdinimo dėlėj? tankiai lankė 
įtariamas užeigas. Del iteturto 
arba silpnir proto, jaunuolės 
tankiai būna suviliotos ir neti
kėtai pasijunta užkrečiamųjų 
ligų aukomis. Užsikrėtusieji, 
būdami neapsipažinę su ligosi 
eiga, nesigydo iki sveikata vi-; 
siškai nupuola.

Suvienytų Valstijų vyriau
sias chirurgas Dr. Parran ma
no, kad sifiliu sergančių darbi
ninkų sveikatai sumažėjus, if 
nebegalint užsidirbti pragyve
nimo, jie dažniausiai atsiranda 
eilėse gyvenančių iš pašelpos. 
Tas gali būti teisinga, bet nies 
žinome, kad sveikiausi darbi-, 
ninkai dėl depresijos gyvena iš 
pašalpos. Dr. Parran suranda, 
kad Suv. Valstijose iš kiekvie
no šimto ypatų su virsim 4 ser-i 
ga sifiliu. Sifilis daugiausia iš
siplatinęs, kur žmonės mažiau 
apsišvietę arba pietinėse valsti
jose. ,

» . . '
Tarpe kitų svarbiųjų ligų si

filis užima apie šeštą vietą.
(GALAS)

HENLE1NAS—UŽSIENIO 
VOKIEČIU VADAS.

Varšuva. Lenkų laikraš
čiai plačiai informuoja apie 
užsienio vokiečių sąjungos 
posėdį, kuriame buvo pir
mininku išrinktas Henlei- 
nas. Lenkų spauda piktina
si, kad tam posėdy ir tuos, 
rinkimuos dalyvavo, be ki-, 
tų, ir Lenkijos ^vokiečių de
legatai, kurie balsavę už 
Henleiną, ir daro išvadų, 
kad Henleinas savo įtaką iš
plečia ir Lenkijos vokie
čiams.

Reikia pastebėti,, kad vo
kiečiai niekados nebus nuo
širdus Lenkijos draugai. 
Lenkijos valdonų bičiulia- 
vimąsi su Hitlerio naciais 
brangiai kainuos Lenkijos 
liaudžiai.

o <.

TIK Iš GERIAUSIOS 
mcdegos gali išdirbti 
geriausi maltą. Žino
dami tai, yra lengva 
suprasti kodėl Blue 
Ribbon Maltas — su 
pilnais 3 svarais vie
nodos kokybės—visur 
gauna “didelį reikala
vimą.” Bukite tikri 
kad gaunat geriausią 
—reikalai! kite Blue 
Ribbon Malto.

______________019.16, P-PCorp.

3 POUNDS

^IT EXTRACT
M'Er

PAvatkij Gadzinkoa. — ir kitos link 
mos dainos Apart juokintru 

vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo 
kingą dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingom' 
deklamacijoms Šešta paderinta 
laida 4S pusi......................................... 10v

£ * . »• 1t } t k, -

s.pt/


No. 31. Rugpiučio 3 d., 1938 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

HITLER1ZMAS IR PASTANGOS JĮ 
SUTRAMDYTI.

LIETUVOS SPORTININKAI NEATS1- Corriganas ir Jo $900 Vertės “Dėžė.”
LAIKO PRIES AMERIKIEČIUS.

Hitleriui niekuomet ne
truko prūsiško pasinutimo 
ir visuomet jis buvo kuoge- 
riausios apie save nuomo
nės. Kitiems tylint, Hitleris 
pats ir jo padėjėjai visa 
gerklė šaukė ir grafino vi
siems kas drįstų pastoti ke
lią germanų imperializmui. 
Tuo tarpu .kitos valstybės, 
laikydamosios Tautu Sąjun
gos nuostatų, nesiskubino 
tildyti besikarščiuojancro 
Hitlerio tokiomis priemonė
mis. kurios jį butų Įtikinę, o 
kartu butų priešingos T. Są
jungos dvasiai.

Šitokia kitų valstybių po
zicija Himleris nedelsdamas 
naudojosi. Jis gana trumpu 
laiku nus:kratė visais Ver- 
salės traktato varžtais ir vo
kiečiams įgimtu organizuo
tumu bei ištvermingumu 
ėmė ginkluoti7. Ginklavi
muisi buvo mesta viri val
stybės ištekliai, tiems išsisė
mus, piliečiai buvo ankrau- 
ti įvairiausiomis duoklėmis 
Bet ir to buvo maža. Tada 
prisiminta Sovietuose var
tojama , sistema: piliečiai 
galėjo pirktis kai kurių 
maisto produktų tik su kor
čiukėmis. Vokietija troško 
ir alko tarp ginklų.

Dabar tik susigriebė tai
kingos valstybės, kad teu
tonišką įtūžimą tegalima 
ginklu sutramdyti. Vėl pri
siminta senovės romėnų 
priežodis: “nori taikos, 
ruoškis karui.” Prasidėjo 
ginklavimosi lenktynės.

, Hitleris suprato, kad lai
kas dirba jo nenaudai. Ilgai 
nelaukdamas užgrobė Aus
triją. Išlaukęs kelias savai
tes, sukoncentravo kariui > 
menę Čekoslovakijos pa
sieny, akiplėšiškai įsitiki
nęs, kad Čekoslovakija ly
giai janū. atiteksianti, kaip 
ir Austrija. Bet čia, visai Hi
tleriui nelauktai, Čekoslo
vakija paskelbia mobiliza
ciją. Anglija ir Fracuzija 
skubiai daro Hitleriui ne
dviprasmių įspėjimų. Tai 
buvo pirmas šalto vandens 
kibiras įsikarščiavusiam fiu
reriui. Ne be gėdos jis turė
jo atšaukti motorizuotas di
vizijas.

Aišku, Čekoslovakijai pa 
vojus nepraėjo. Neseniai 
Hitlerio pavaduotojas Hes-

sas ir propagandos ministe- 
ris Gebelsas tikrino, kad 
Vokietija Sudetų neatsisa
kysianti. Į šiuos grasinimus 
atsakė Čekoslovakijos par
lamentarinės karo komisi
jos pirmininkas: “Tegul 
nieks nepamiršta, kad Če
koslovakija tai ne Austri
ja,” o darbo ministeris pa
reiškė: “Čekoslovakija yra 
neįveikiama tvirtovė.” Kaip 
ten bebūtų, bet pats jau šis 
faktas, kad plieninės Hitle
rio divizijos atsidaužė nuo 
Čekoslovakijos sienų, suda
vė Hitleriui stiprų smūgį ir 
aptemdė “nenugalimo” fiu
rerio aureolę.

Šis Hitlerio nepasiseki
mas davė progos taikin
goms valstybėms- sustiprinti 
priešhitlerišką akciją, kuri 
paskutiniu metu vis gyvėja. 
Be to, šitas pats Hitlerio ne
pasisekimas paveikė nuo
taiką tarptautiniuose san
tykiuose. Kai kurios valsty
bės, viešai ar tyliai prita
riančios Hitlerio politikai, 
pradėjo darytis apdaires
nėmis ir nuosaikesnėmis. 
Netgi pats Hitleris, ■ išves
tas iš lygsvaros ėmėf labiau 
blaškytis ir rodyti savo kor

ytas, kurias iki šiol stengėsi 
Išlepti. Nebaigęs su Čeko,Slo
vakija, pradėjo ginčus su ki
tomis valstybėmis, tubmi 
pačiu keldamas didesnį 
triukšmą ir hurdams savo 
priešus į krūvą.

Tuo pat metu didžiosios 
demokratinės valstybės su
tartinai ir skubiai ginkluo
jasi. Daugiausia tai liečia 
Hitlerį ir, reikia tikėtis, jis 
daugiausia del to sielojasi.

Gali, žinoma, būti įvairių
■ netikėtumų, bet nieks nesi
stebės, kai anksčiau ar vė
liau bus aplaužyta hitleriš
kam imperializmui ragai. '

Peržvelgus istoriją ir ar
čiau prisižiūrėjus nūdie
niams diplomatinių kombi
nacijų galimumams, neatro
do taip jau tolima nuo tik
rovės fantazija ir šitokis ga
limumas, apie kurį jau už
sienio spaudoje minima, 
kad Vokietiją norima iš
skirstyti atskiromis valsty-

■ bėmis, kaip tai buvo seniau.
“Vilniaus Žodis.”

Jau pereitą sąvaitę “Ke
leivy” buvo parodyta, kaip 
amerikiečiai lietuviai sup
liekė Lietuvos sportininkus 
kumštynėse ir plaukime. 
Dabar Generalinis Lietuvos 
Konsulatas New Yorke ga
vo daugiau žinių iš “tauti
nės olimpijados” Kaune. 
Pranešma štai kas:

25 liepos Kaune buvo 
plaukimo lenktynės. Plauk
ta laisyu stilium 100 metrų 
(109 yardai ir 1 pėda). Ma- 
čionis iš Philadelphijos lai
mėjo pirmą vietą, perplauk
damas 100 metrų per 1 mi
nutę, o Budnikas iš Chica- 
gos paėmė antrą vietą, per 
plaukdamas tą patį atstumą 
apie porą sekundžių vėliau. 
Lietuvos plaukikai; atsiliko.

Plaukiant nugara, pirmą 
vietą laimėjo Bikinas iš 
Pittsburgho. Jis aukštienin- 
kas perplaukė.,100 metrų į 1 
minutę ir 13 sekundžių.

Plaukiant estafetėj 4x100 
metrų, taipgi pirmą vietą 
laimėjo amerikiečiai plau
kikai. ;

Pirmą vietą Amerikos 
lietuviai laimėjo ir vanden- 
svidyje.

Philadelphijos lietuvių 
kumštininkas Naujimas su

mušė Lietuvos kumštininką 
Bendiką ir gavo užtai auk
sinį medalį.

Chicagos lietuvių boksi
ninkas Ališauskas laimėje 
antrą vietą kumštynėse.

Pereitą vasarą Lietuvo?, 
fašistų valdžia buvo atsiun
tus geriausius savo sporti
ninkus Amerikos, norėda
ma parodyt, kaip prie Sme
tonos pakilo sportas. Bet jie 
čia buvo amerikiečių lietu
vių sumušti beveik visuose 
bandymuose. Tuomet fašis
tinė spauda aiškino šitą ne 
pasisekimą tuo, kad il
goj jūrių kelionėj Lietuvos 
sportininkai buvo nuvargę, 
be to, Amerikos oras esąs 
kitoks, todėl Smetonos pro
paganda sportu ir nepavy
kusi.

Bet dabar apystovos pasi
keitė. Amerikiečiai turėjo 
plaukti per Atlantą ir Kau
ne rado kitokį orą, tuo tarpu 
kai Lietuvos sportininkai 
buvo ii- nenuvargę ir turėjo 
savo orą, o vis dėl to prieš 
amerikiečius neatsilaikė.

Tai parodo, kad laisvėj 
išaugę žmonės yra daug sti
presni ir ištvermingesni, ne
gu nelaisvėj auginti.

štai,' kaip-išrodo šiomis dienomis pagarsėjęs lakūnas Corriganas, kuris nusipirko už .$900 
palaikį orlaivį ir atsisėdęs jin nuskrido Airijon. Tas jo lėktuvas tiek senas ir nudėvėtas,- 
kad dabar visi jį vadina sena “dėže.”

Ar Žinot Šiuos Faktus?

Ar žinot, kad gorila sveria daugiau negu žmogus ir stiprės 
nė už jį? Kad prie anties vanduo nelimpa dėl to, kad jos 
plunksnos nuolatos yra aliejuojamos tam tikrais rieba
lais? Kad .daugiausia automobilių katastrofų atsitinka nak
ties laiku?

MASKVOJ SUŠAUDYTA VISA LENKI
JOS KOMU N. PARTIJOS VADOVYBE

Iš viso Rusijoj esą areštuota 100,000 VYRŲ VOKIETI- 
apie 300 lenkų komunistų. JQJ STATO TVIRTOVES.

Londono, darbiečių “Dai- 
, ly Herald” sakosi gavęs iš 
Vokietijos žinių, kad šiomis 
dienoipis' Hitleris pasiuntė 
100,000 vyrų ,įš darbo sto
vyklų į Reino kraštą, kad 
prieš rugpiučjo 15 dieną bu
tų galima pabaigti vokiečių 
fortifikacijas išilgai Reino. 
Tuo pačiu laiku buvo įsaky
ta padvigubinti reicho oro 
pajėgas. Tvirtinama, kad 
Vokietija ketina sudaryti 
6,000 lėktuvų pirmos linijos 
pajėgą. Tačiau Geringas la
bai norėtų sudaryti sutartį 
su Didžiąją Britanija abiejų 
valstybių oriniam apsigink
lavimui apriboti.

Lenkų laikraščiai taipgi 
praneša apie Vokietijos lėk
tuvų statybos padidėjimą. 
Vokietija dabar turi 2,500 
pirmosios linijos lėktuvų ir 
1,500 atsarginių lėktuvų. 
Kas mėnuo dabar pagami
nama 350 aparatų. ? i

Šiomis dienomis Hitleris 
išleidęs parėdymą, pagal 
kurį bombanešių ir naikin
tuvų produkcija dai* šiais 
metais 200% bus padidinta. 
Visi lėktuvų dalių fabrikai 
suvalstybinti.

Tūlas laikas atgal spau
doje buvo pasirodę žinių,' 
kad Maskva įsakiusi paleisti 

i Lenkijos komunistų partiją. 
Dabar tbs žinios oficialiai 
patvirtintos, ir prie to da 
pranešama, kad Maskvoje 
sušaudyta visa buvusi lenkų 
komunistų partijos vadovy- 

,bė, kuri buvo pabėgusi iš 
Lenkijos. Apie tai praneša 
Lenkijos komunistų orga- 

inas “Czerwony Sztandar,” 
kurį cituoja “Lietuvos Ži
nios.” Giirdi:

Paskutiniam nelegaliai 
leidžiamam lenkų komunis
tų “Czerwony Sztandar” lai 
krašty įdėtas Kominterno 

' parėdymas, kuriuo palei- 
. džiama partija ir visa jos 
vadovybe.

Paleistas netiktai vykdo
masis komitetas, bet it ap
skričių vadovybės ir visos 
i organizacijos, ' kurios, nuo 
komunistų partijos buvo 
priklausomos.

Kominterno pranešime 
sakoma, kad jau pradėta iš 
naujo i perorganizuoti Len
kijos komunistų partiją ir 
perspėjama naujai organi
zuojamos partijos nariai, 
kad nepalaikytų su ligšioli
niais vadais jokių ryšių, ka
dangi jie, esą, provokato- 

j riai.
Ligšiolįnės Lenkijos ko

munistų partijos vykdomo
jo komiteto-visi 12-ka narių 
sušaudyti. Jų tarpe lenkų 
komunistu vadas Leščinskis- 
Lenskis, buvę Lenkijos sei-. 
mo atstovai Sovieįuosna pa
bėgę Sochackis ir Žarskis, 
Kostrzeva, Varskis, Am
sterdamas. Burgmanas ir k.,

Lenkų laikraščiai prane
ša. kad Maskvoj ir kituose 
miestuose suimta apie 300 
'enkų komunistų.

PER METUS PADARYTA 
64,498 IŠRADIMAI.

Washingtono komercijos 
departamentas praneša, kad 
nuo pereitų metų 30 birže
lio iki šių metų 22 birželio 
Washingtone buvo užpa
tentuota 64,498 išradimai. 
Tai reiškia, kad kas 8 minu
tės “giihsta” vis koks nors 
išradimas.

PASTEBĖTI skėriai.
Panevėžys. Apylinkės lau-

kuose kai kur dirbant buvo
pastebėti skėriai. Nedideli 
būreliai, tačiau kaskart jų 
vis daugėja. Ūkininkai tuo 

J susirūpinę.

KAMBARIAI . 
PUIKIAI ĮRENGTI. 

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

C. BROWN
79-81 Henry Street i 

BROOKLYN, N. Y. į

ŠEŠI VOKIEČIŲ KARI
NINKAI NEKLAUSO 

HITLERIO. 
Londono “Evening Stan

dard” praneša, kad iš Kini
joj buvusių 40 vokiečių ka
rininkų, kurie, tarnavo Kini
jos armijoj patarėjais ir 
specialistais, 6 atsisakė 
klausytį kanclerio Hitlerio __ „ ____ ____ ____ ___
įsakymo grįžti į V okietiją. slaptas nacionalfašistų or
is tų 6 karininkų 3 esą žy- ganizacijas, L™, 1.
dai, du vokiečiai, susituokę j0> varo smarkia propagan- 
su kinėmis, o šeštasis, kapi- fįą prieš Lenkija. Jis taip 
tonas Štenesas, esąs marša- - - - 
lo čian Kaišeko asmens sar
gybos šefas. Kap. Štenesas 
iki 1931 m. buvęs įtakingas 
Hitlerio smogikų vadas, bet 
jis tais metais susikivirčijo 
su per 1934 m. birželio 30 d. 
žudynes nužudytuoju kap. 
Rėmu, buvo išmestas iš par
tijos ir iškeliavo iš Vokie
tijos.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo ij spaudos naują knyga,

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

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida, 
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagony pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavdtas. 

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu-' 
ri III puslapių. Kaina tiktai 35 cen 
tai. Galima gauti "Keleivio” afise ar- 
ba pas 

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

CHICAGO, ILL.

REIKALAUJA UŽDARYT 
LENKIJOS NACIŲ OR

GANIZACIJĄ.
Lenkų seimo atstovas 

Dovnaras klausė lenkų vy
riausybę apie vokiečių na- 
cionalfašistų veikimą Len
kijoje. Jis reikalavo, kad 
lenkų vidaus reikalų minis
terija paleistų kai kurias

> nacionalfašistų or- 
;. kurios, pasak

pat grieštai pasmerkė nelo
jalų nusistatymą .tam tikrų 
lenkų, kurie bėga iš lenkų 
kariuomenės, ir reikalavo, 
kad tuo reikalu lenkų vy
riausybė imtųsi griežtų prie-

Parsiduoda Shoe Store
Biznis išdirbtas per 7 metus. Ge

roj vietoj, apgyvento) lietuvių ir len
kų. Kurie norite, biznį galite pama
tyt ypatiškai. Priežastis pardavimo 
—savininkas nori važiuoti Lietuvon.

1152 Washington street, (3
So. Norwood, Mass.

PORTLAND, OREGON.
Parsiduoda -3 lotai verti $3,000;

parduodu už $1,000, ' (1)
Steve Baruzgulis

358, Fruit st., Mansfield, Mass.
BRONISLAV ft. JAKENTA

Esq Lietuvos Teisingumo Ministe
rijos žinioje. Jei turi reikalų Lietu
voje jr norit sužinot apie gerą ūkę ar 
namus smulkmeniškai, kroipkites, 
padėsiu. Jei norit inšuryt namą, ka
rą, ar save, arba iš šeimynos, kreip
kitės, patarnausiu. (1)

Bronis'av G. Jakcnta
2123 Tustin st., Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškau vyro, kuris myli anb’far- 

mos gyvent ir neturi darbo. Nestnes- , 
nio 50 metų. Atsišaukit laišku.

Mrs. A. K. % Ros Sam, 
Brethren, Mid..

Pajieškau PETRO VOVERĖSfiįvo- 
verio, kuris 1927 m. gyveno Lawren
ce ir Lowell, Mass. jieško ' Rakdlė 
Lanauskaitė. Kas žinote kur jisran- 
dasi, malonėkite pranešti, arba i pats 
lai atsišaukia. (2)

Rakelė Lanauskaitė
Calle Centro America 230 < * 

Montevideo, Urpjįukj.

Pajieškau brolio KA7IMEERO Į, 
ANDR1JAICIO; kilęs iš'Šiaulių ap- iį 
skričio, Papilės miestelio. PiAniau i; 
gyveno' So. Brooklyn, N. Y., 3< 6 —J- 
3-rd avė. Jis pats lai atsiliepia ku- 
rie žinote kur jis randas, malonėkit ; 
pranešti jo adresą, turiu svarbų rei- : 
kalą. Julia Vainorius ' 11) '

1331 So. 48-th et., Cicero, III.

Pajieškau ZOSĖS ALEKSANDRA 
VICIENĖE-Glenhinskaitės, paeina iš. 
Prienų miestelio, Suvalkijos, sykiu 
su ja augova. Aš buvau vedusi Su 
jos broliu, bet dabar jau 13 metų na
šle. Ji seniau gyveno Scranton, Pa. 
Kas žino kur ji randasi, prašau pra
nešti, arba pati lai atsišaukia.

Mrs. Francis Glenbiskas
R. F. D. 2, Torrington, Conti.1

Prašau Pranešti.
Septemberio 1, 1937, prasišalini? 

mano moteris Palionija Gulben. Se
niau ji vadindavo* Bogušienė, Bige-, 
nienė, Bukauckienč. Vyrai apsisau- 
gokit. Ji labai išmalsi aift pinigų ir 
moka vilioti. Kas žino kur ji randasi 
prašau man pranešti (2)

A. GULBEN
581 Millbury st., Worcester, Mask.

APSIVEDIMAI.

Tikėjimų Istorija. .Parašė P D. Ubah 
tepie de la SaUsaye, Teologijos pro 

fesorius. Vęętė lietuvių kalbon J, Lau
kis. Knytra didelifl formato, 108fi nusl 
su daugybę paveikslu visokių tikėjimų 
dievų, dievafėių, relikvijų, bažnyčių, 
iventinyčįų ir tt. Gražiais tvirtais ap- 
Jarais. Chicago, <1914, pusi. 1086.
Kaina .......................................... ... $7.00

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Pajieškau protingos merginos ai 
ba našles, kuri turi kiek kapitalo pra
sidėt prie gero furniėių biznio. Ašį 
esu singelis, 45 metų. Jeigu sutik
sim, galėsim apsivesti. Dėl informa
cijų rašyk lietuviškai arba angliškai,.

Jos Stanton (I) ’
2345 Lincoln Park avė., 

Los Angeles, Calf.

160 AKERIŲ
Mylia nuo miesto, gražus budinkai. 

Yra namas gyventojams. Pelningas 
senas obuolių sodas; daug girios. 6e-| 
ra smėlio su moliu žemė. Pigiai, .už 
$4,500. Klaust:

MRS. MISEVICZ,
HART, MICH.

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
• KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausį ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį. 1 ‘ 
SUV. VALST. (už Chicagos)* ir 
KANADOJ, Metams tik $5.0(k 
Vieną susipažinimui kopiją pri-

■ siusime VELTUI.
Graži dovana tiems, kurie 

iškalno užsimoka už metus. Ra
šykit ir savo čėkį ar mohey or>- 

. deri siųskit. -

N AU J IENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBY ST ES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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



Įeitas PuslapisKeliatas Patarimu Farmeriam
APIE DARŽOVIŲ KAU

PIMĄ.
Daržovėms, kaip ir vi

siems augalams, reikia tam 
tikros priežiūros. Priežiūra 
įvairioms daržovėms yra 
skirtinga. Daugelis mano, 
kad jei vieną daržovę reikia 
kaupti, tai ir visos kaupia
mos. Bet ištikrujų taip nėra, 
nes apkaupdami daržoves, 
kurioms kaupimas nereika
lingas, ne tik kad neturėsi
me naudos, bet turėsime 
daugiau žalos, ypatingai jei 
daržovės auga sunkioje že
mėje.

Taigi, 
klaidų, turime 
mėti, kurioms 
reikalingas kaupimas ir ku
rioms tik žemės paviršiaus 
supurenimas. Kaupdami su
pilame vienokiu ar kitokiu 
budu aplink augalo stiebą 
storesnį žemės sluoksnį 
(kaupą). Kaupimas reika
lingas toms daržovėms, ku
rios išleidžia iš stiebo pridė
tines šaknis ir tuo padidina 
šaknų sistemą, o augalas, 
turėdamas daugiau šaknų, stotų augęs aukštyn, o visos 
geriau auga, nes daugiau ga- sultys paliktų lapams. Gau- 
li paimti maisto.

Kaupti būtinai reikia šias 
daržoves: tomeites, kopūs
tus, kalafijorus, bulves, 
agurkus, kornus, binzus. 
Kaupti du-tris kartus. Iš

kad nedarytume 
gerai įsidė- 
daržovėms

skinti tik pradėjus žydėti.
Žiedus reikia skinti nuo

latos, pakartotinai kelius 
kartus, nes vienus nuskynus 
tuojau išauga kiti. Šunines 
tabako atžalas taip pat rei
kia išpiaustyti. Kai kurie 
tabako augintojai tyčia pa
lieka šonines atžalas, ma
nydami, kad daugiau taba
ko priaugs. Tačiau buna at
virkščiai: augant atžaloms, 
nors lapų skaičius buna ir 
didesnis, bet jie esti silpnes
ni, plonesni, nespėja subrę
sti, turi blogą skonį, sunkiai 
dega ir svoris nepadidėja.

Skinti žiedus bei laužyti 
atžalas geriausia iš ryto, ra
sai nukritus. Skindami ta
bako žiedus dar apsaugome 
bites nuo tabako medaus 
nes gaunamas iš tabako žie
dų medus turi blogą skonį 
ir yra pavojingas bitėms.

Rugpiučio mėn. pradžioje 
reikia nupiaustyti tabako 
viršūnes, ypač raudonžied
žio, iš kurio gaunama puiki 
medžiaga. Viršūnės plauna
mos todėl, kad stiebas su

darni daugiau maisto, lapai 
pasidaro storesnį, didesni, 
išdžiovinti yra gero skonio 
ir turi puikų svorį. Lapų ant 
stiebo daug palikti taip pat 

___  _____ nepatartina.
karto apkaupti labai aukš-' Geltonžiedis tabakas duo
tai negerai, nes per storą da blogesnę medžiagą, kaip 
žemės sluoksnį nepereina i raudonžiedis, todėl jam 
oras ir oro negaudamos sun- i ypatingos priežiūros nė ne-
kiai susidaro pridėtinės 
šakneles. Todėl pirmą kartą 
reikia kaupti neaukštai, o 
po 2 savaičių kaupimą pa
kartoti. Kaupimas gali būti 
kartojamas iki 4 kartų.

Visoms kitoms daržovėms 
kaupimas nereikalingas, bet 
visą laiką reikia, kad butų 
purus žemės paviršius, kad 
nesusidarytų plutelė, ypač lėtinis No. 523 duoda far- 
po didesnio lietaus. Pureni- meriams šitokių nurodymų 
mas turi būti atliktas labai apie tabako išdirbimą: 
stropiai. Aplink svogūnus Tabako lapus reikia skin- 
purenimas atliekamas visai [ti tiktai nunokusius. Pako) 
negiliai, nes jų šaknys arti lapai tamsiai žali, jie tebėra 
žemės paviršiaus ir greit ga- da pilni nitrogėno, jie da 
Ii būti pažeistos. i

KELEIVIS, SO. BOSTON

Hollywood o “žvaigždžių” Gyvenimas.

j Kuby Keeler

I
B.

Hollyvvoodo aRtorkos rodo, kokios moterims drapanos geriausia tinka vasaros metu. 
Bet jos nepagalvoja, kad nedaug yra tokiu laimingų moterų, kurios gali aktorkų madas 
vaikytis.

oras labai lietingas ir lapai i PASIKEISTA LIETUVOS-AMERIKOS 
ilgai nedziusta.

Greitai džiovinamas taba j 
kas bus negeras. Jis turi 1 
džiūti lėtai. Mat, nunokę ta- [ Lietuva paliuosuoja nuo ka- 
bako lapai turi daug krak- J rines prievolės tuos, kurie 

i'iupiuvub viršūnes, įauti- kuris lėtai lapams tapo Amerikos piliečiais,
kas pradeda leisti atžalas iš džiustant susivartoja ir iš-1 ~.Z.—LK

. Tai yia chemiška 20 dieną State Departamen- 
permama, kuri . įvyksta (įe iVyRo natūralizacijos ir 

(džiuvimo metu. Jeigu dzio- kai:inės prievolės sutarties 
TABAKO 1ŠD1RB1MAS. |Vinsit tabaką greitai, dide-,į-arpe Lietuvos ir Amerikos, 

ham karšty, tai sitas che-, Kaune 1937 m. spalių mėn. 
miskas procesas negalės jg dįeną pasirašytos, ratifi- 
įvykti ir tabakas pasiliks su Racijomis pasikeitimas. Pa- 
i,,.„i-----1„. slurkstus, sikeitimo protokolą pasira-

- . , * .ei lapai savo vyriausybių įgalio-
neprivalo but ir sulaužyti įj. cui ‘ -
ar pažeisti, nes kitaip jie sekretorius* 
pergreit numirs, pergreit iš- Lietuvos 
džius ir neturės nei spalvos, 

, .. -j . nei skonio.nenunokę, jie da maitinasi, 
ir auga. Nunokę lapai pasi- ' Kai džiovinami lapai pa

SUTARTIES RATIFIKACIJOMIS.
reikia, nes jo skonio patai
syti beveik negalima. ____........................... b

Nuplovus viršūnes, taba- molo, kuris lėtai lapams. tapo Amerikos piliečiais, 
kas pradeda leisti atžalas iš džiustant susivartoja ir iš-1 Washington, D.C.__Liepos
šaknų, kurias taip pat reikia nyksta. 'r-'i y“" z.k„^.-ai,„ ■ _. .. 
šalinti. permaina, kuri

Jungtinių Valstijų Agri
kultūros Departmento Bai

krakmolu,- bus šiurkštus, 
kaip šiaudai.

No. 31. Rugpiučio 3 d., 1938 m.
tJlJiigpiu60 1

Tabako lapus reikia skin-

KAIP LAIKYTI VASARĄ daro šviesus, su balzganais gelsta, tabakas da negata- 
v i a i 161 nu i tc Kli-i»-»lonno Tiinmot nraeideda onf.KIAUŠINIUS.

Žemės ūkio ekspertai 
“Lietuvos Ūkininkė” sako, 
kad kiaušiniai genda nuo 
šviesos ir nuo sauso oro. 
Todėl' jie : pataria vasaros 
metu Taikyti kiaušinius skie
puose, kur tąm^u, drėgna ir 

, ĄėVa ^l<ė rsvėj q. - .Sk 1 epe, ži- 
,’homą,’ ir vėsiau, negu kitur. 
;Jie da pataria dėti kiaūši- 
■Ajus į sausus, persijotus pe- 
(lęrius? Pelenuose kiaušiniai 
(galį išstovėti'ilgiausia.
’ .Žinoma,’šitokiu budu ne
įgali naudotis ūkininkas, ku- 
• ris.turi kelis tūkstančius viš- 
itų ir kas1 diena surenka po 
(kelis šimtus kiaušinių..Jam 
[hera nei reikalo rūpintis 
.apie kiaušinių išlaikymą, 
Įneš.jis juos parduoda tą pa- 
‘čią dieną. Bet ūkininkai, ku
rie laiko vištas tik saviems 
reikalams, jiems gali but 
reikalo pasidėti kiaušinių 
Ilgesniam laikui ir todėl jie 
gali pamėginti daryt taip, 
kaip pataria Lietuvos ek
spertai. ..

taškeliais. ’ Nunokęs " lapas vas. Tuomet prasideda ant- 
yra trapus ir sulenktas pir- ras procesas; pradeda įnir
štuose lūžta. Tokius lapus ti lapų celės. Kai jos numir- 
jau reikia skinti. šta, lapai pasidaro tamsiai

Tabakui džiovinti varto- rudos arba rausvas apalvos. 
jami du budai. Vienas, tai Šituo laikotarpiu ------ -
nuskinti nunokusius lapus, reikia pakankamai oro ir 
suverti juos ant šniūrų ir drėgmės. Juo daugiau bus 
pakabinti pašiūrėj. Antras drėgmės, tuo tamsesnė bus 
būdas, tai nuplauti pdlei že- tabakų spalva, todėl per-

šta, lapai pasidaro tamsiai

tabakui

KAIP AUGINTI TABAKĄ
Paprastai tabakas po pa- 

sodinimo auga silpnai ir tik 
apie birželio mėn. pabaigą 
ir liepos pradžią pradeda 
sustiprėti ir viršūnėse krauti 
žiedų kekes. Šiuo laiku ta
bako žiedus reikia skinti, 
nes jie gadina tabako skonį 
bei spalvą. Žiedai sutraukia 
daug sulčių ir tuo silpnina 
lapus, kas ypač svarbu taba
ko mėgėjams. Kas nori, kad 
tabako spalva butų gražiai 
geltona, tai žiedus reikia ša
linti jiems gerokai pražy
dus, bet tada tabakas bus 
silpnesnis. Norint tabaką 
turėti stiprų—žiedus reikia

KAS GI
(Nuo muių konMoterims Pasiskaityt

X A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
 M. MICHELSONIENĖ. 

ir kuo švariau juos nuplau
si!, tuo bus geriau.

Užpylus agurkus suriu 
vandeniu, pasidaro tam tik
ra veikmė, kuri mokslo kal
boj yra žinoma osmozio 
vardu. Osmozis turi tokių 
savybių, kad ištraukia iš 
agurkų daug vandens ir ki
lų sulčių. Tose sultyse yra 
augalinio cukraus, kurį tam 
tikros bakterijos tuoj paver
čia į tam tikrą rūgštį ir tuo 
budu prasideda agurkų 
(taip pat ir kitų daržovių) 
rūgimas.

Bet kadangi agurkuose 
yra apie 80 nuošimčių van
dens, tai ištrauktas jis at- 
skiedžia rašalą. Todėl rūgi
mui prasidėjus, reikia pri
dėti daugiau druskos, 10 
uncijų ant 2 galionų. Iškar
to daug druskos dėti nepa
tartina, nes tuomet sunkiau 
eis rūgimas. Jeigu druskos 
įdėsite perdaug, tai rūgi
mas ir visai neprasidės.

Pradėjus rūgimui, ant vir
šaus atsiranda putų. Tai 
laukinės mielės ir pelėsiai. 
Juos reikia visuomet nu
griebti, nes nuo jų gali pra
dėt agurkai puti.

Prie 86 laipsnių šilimos 
rūgimas prasideda tuojaus. 
Jeigu šita temperatūra bus 
pastovi, tai į 10 dienų rūgi
mas turėtų pasibaigti.

Rūgimui pasibaigus, juos 
reikia laikyti kaip galima 
vėsesnėj vietoj.

Jeigu norima agurkų pa
likti ilgesniam laikui, tai 
rūgimui pasibaigus reikia 
juos apsaugot nuo sugedi
mo. Tas padaroma dviem 
budais:

1. Ištirpina parafino ir 
užpila ant viršaus, kad pa
sidarytų apie pusės colio 
pluta. Šitaip apsaugoti 
agurkai galės stovėti kad ir 
metus laiko.

2. Sudeda išiugusius a- 
kos ant dvieju galionu van- gurkus į stiklus,' užpila tuo 
dens. Druska'turi buf gerai i pačiu rašalu ir uždaro stik- 
ištirpusi, nes kitaip ji nu
skęs ant dugno ir apačioj 
rašalas bus perdaug stipius, 
o viršuje persilpnas. Ir šito 
skiedinio negalima pilti ant 
agurkų verdančio, nes kar-

Oriejų Pavai 
Nuotykiai

. ; .\’uo Joniškio K 
į ,yko viena intel 
i jofesijos panelė, 
I rtoo viename Ka 

įškame viešbuti
, į proga Kaunan 
i panelės myli 

pėios provincijos 
: j kuriuo panelė 
1 yną. Mylimasis

b kitame viešbut 
i sutarė, kad nal 

'] tylimasis savo
s'vasarininkę jo 
iatame viešbuty; 
irs Sutartu laiki

/ š atėjo.
Panelė jau iš an 

rijusi Įtarimą, kač 
] aasis mylis kitą r 

' sija nenutraukia.- 
iii malonumo ir i 

j linorėdama savo 
J1 įtikimumą išband

ii taip: parašė 1; 
savo mylimajam i 

| išdėjo i ridikiulį; 
Į padėjo kambaryje 
j taip, kad mylima 

. kreiptų dėmesį, n
ir paskaitytų. Ji i 

I kai mylimasis 1 
skaitys, tat jeigu j 
tai susijaudins, 

j pavydą rodys, o 
myli, tai bus 

i žodžiu, ji manė 
kaip Kazio Binkį 

1 ijje “Gėlės iš šiei
Merginos planai 

I limojo ištikimumi 
I lystėsi tokiu tem] 
1 nei to plano suma 
I įtikėjo. Mylima: 

i perskaitęs, įniršo, 
i io ir išėjo iš lygs 
j agrobė ne tik 
■tylimajam laišką 
Jnkiulį, kuriame r 
f laišką rado, o, be 

bužius, paką, suk 
Mergina viešbuty 
kusi vienais apat 
kiniais, kaip bu 
liko.

Mylimasis ir i 
išėjęs lygsvaros 
Gatvėje susitikęs 
stamus, kelis p< 
kus, su jais nuėjo 
•toraną ir lidikiui 

Į svo mylimosios p 
i paskutinio cento j 
i drabužius nunešė 
I mimo ii nuo Ža 
numetė į vandenį, 
j Mergina, po r 
tavo meilės ištikimi 
iymo, viešbutyje i 
rojo, ką dalyti, pa 
įminusi verkė ir s 
ro. Pagaliau .ji k 
nesbijčio kambarin 
sites,- • prašydama 
u. ■
Jau kongresui pas: 

ilvarto ir nusimini 
Ėa, mergina atitink 
iialioms įstaigoms 
Skundą.
Dėl tos dekamerc 
ife dabar daroma 

į bus keista pavasari 
igreso atgarsių byl 
Meilė neturi ribų, bė 
H ir pavydas neži:

KAIP REIKIA RAUGINTI 
AGURKUS.

Dabar prasideda agurkų 
sezonas ir daug kas norės jų 
užraugti. Rodos, visos lietu
vės žino, kaip agurkus rau
ginti, tačiau nevisuomet tas 
darbas nusiseka. Labai daž
nai užraugti agurkai sugen
da, pasileidžia ir juos reikia 
išmesti. Todėl neprošalį bus 
čia nurodžius, kas reikia da
ryti, kad rauginami agurkai 
nepagęstų.

Agurkai paprastai pagen
da dėl to, kad nepakanka
mai Įdedama druskos. Fab
rikuose rauginami agurkai, 

, kurie stovi po keliatą metų, 
yra sudomi tiek stipriai, kad 
paskui tenka juos mirkyti 
karštam vandeny, nes kitaip 
negalima butų valgyt. Iš
mirkytus agurkus užpila uk 

(susu ir įdeda alūno, kad bu
tų tvirti ir trapus. Kartais 
matom stikluose raugintų 
agurkų labai žalios spalvos. 
Tokie yra virinti variniuose 
tankuose su uksusu. Biznio 
tikslams jie gražiai išrodo, 
bet labai žalingi sveikatai, 
nes uksusas susijungęs su 

j variu virsta nuodais.
Taigi geriausia pasidaryti 

raugintų agurkų namie, tuo- 
imet jie bus sveiki ir gardus.

Agurkams raugint ge
riausia tinka molinis puo
das (palivonas). Jų yra vi
sokio dydžio, nuo 1 iki 20 
galionų. Bet kas tokio indo 
neturi, gali rauginti agurkus 

[mediniam viedre, bačkutėj 
ar rėčkoj. Ant dugno reikia 
pridėti krapų, vynuogių la
pų (jie priduoda žalios 
spalvos), pipirų, gvazdikų, 
o kas mėgsta česnako skonį, 
tai galima įdėt ir to. Paskui 
pridėt apipilnį indą agurkų 
ir ant viršaus vėl uždėti kra
pų, vynuogių lapų ir kitų 
pridėčkų.

Tada užpilti sūdyto van
dens, duodant 1 svarą drus-

tuo atveju, kai bus pateikta 
priešingų įrodymų.

2 straipsnis. Asmuo, gi
męs vienos šalies teritorijo
je iš tėvų, kurie yra antro
sios šalies piliečiai, ir turįs 
pagal tų šalių įstatymus 
abiejų šalių pilietybę, jei 
nuolat gyvena tos šalies te
ritorijoje, kurioje gimė, ne
bus verčiamas atlikti kari
nę prievolę ar bet kokį kitą 
ištikimybės yeiksmą, jei lai
kinai apsigyvens antrosios 

ii nūn, včiiavyuco * v 4. •*. • • •:, ir P. žadeikis, salies teritorijoje.
Bet, jei tas laikinas apsi- 

siuntinis ir įgaliotas minis- gyvenimas truks ilgiau kaip 
teris J. A. Valstijoms. Su
tartis įsigalioja visais savo 
nuostatais ratifikacijų pasi
keitimo dieną, t. y. 20 dieną 
šio liepos mėnesio. Sutar
ties pagrindiniai posmai yra 
tokie:

1 straipsnis. Iš vienos su
sitariančios šalies piliečių, 
kurie buvo arba bus natura- 
lizuoti kitos šalies teritori
joje, laikinai sugrįžtų į savo 
pirmykštės... pilietybės šalį,

sikeitimo protokolą pasira-

Cornell Hull, valstybės

nepaprastas pa-

dvejos metus, jis bus laiko
mas nuolatiniu, nebent bus 
užtektinų įrodymų, kad sa
kytasis asmuo greitu laiku 
grįš į antrosios šalies terito
riją.

3 straipsnis, šita sutartis

lus aklinai.
Antras būdas yra sunkes

nis, nes daugiau darbo ir 
reikia turėti daug stiklų; 
bet jis turi tą gerą pusę, 
kad, pradėjus agurkus var
toti, nereikia visus juos ant 
syk atidalyti.

Suprantama, kas raugina 
tik šiam kartui, tam nėra

pakabinti pašiūrėj. An 
būdas, tai nuplauti pdlei muany —■’■r,'*1 -■ ™-t>
mę visą stiebą ir pakabinti daug drėgmės irgi negerai;nebus Reikalaujama atlikti 
su visais lapais viršūne že-1 Tinkamiausia šilima ta- Ūdrinę .prievolę ar bet kokį
myn. Kadangi ne visi lapai bako džiovinimui yra apie 
sykiu nunoksta, tai laukia- 75 laipsniai Fahrėnheito.
ma, iki daugiausia jų bus j Ūkininkai, kurie augina 
nunokusių, ir tada stiebas taųaRą pardavimui, stato 
kertamas. Šitas būdas var- įam tikras daržines jo džio- 
tojamas tik del to, kad ma- (vinjmų.i; ųet kas nori ųž- 
zuu.butų darbo, bet taba- «jauginti tik sau, gali išsi- 
kui jis nesveikas, nes apa-' džiovinti ant «etiko” arba ir 

paprastoj daržinėj. ,
Višiškai išdžiūti, tabakui rvę. ± aitri, nuu ūciconiu . . • , ‘

tabako, tas tegul skina tikij'eį^ia 9.
nunokusius lapus, paliekant J“j • 1 1 • • * • • • VI

bet taba- 
nes apa-1 

tiniai lapai buna jau perno
kę, o viršutiniai da nepririo- 
kę. Taigi, kas nori geresnio

I • v • *(laiko. Saulėj tabako džio
vinti negalima. Jis turi 
džiūt pastogėj, povaliai.

Išdžiovintas tabąkas nuir 
mamas drėgnu laiku, kad 
netiupėtų. Lapai sudedami 
į pundus, po 15 ar 30 lapų į 
kožną, ir tie pundai suriša
mi. Paskui tie pundai deda- 

čių prastesnis. Atskirai mį į dėžes ir tabakas buna 
džiovinami lapai buna daugigatavas rinkai arba varto- n 11 nil n rmc* vi i 1 ’ - 

stiebą dirvoje. Džiovinimas 
ant stiebų turi ir kitą nei
giamą pusę. Pradėjus la
pams mirtų geriausi jų sy
vai ir aliejai pereina į stie
bą. Tuo budu lapai netenka 
daug gerų medžiagų ir ta
bakas lieka apie 20 nuošim
čių prastesnis. * 

abejingesni, lankstesni, sti
presni ir geresnį turi skonį. 
Jeigu jau kas ant stiebo ta
baką džiovina, tai stiebą 
reikia perskelti, kad jis 
greičiau numirtų ir nepaim
tų sulčių iš lapų tiek daug.

Amerikoje beveik visas 
tabakas, kaip cigarams taip 
ir kitiems tikslams, yra 
džiovinamas tam tikrose 
daržinėse. Daržinės buna 
vėdinamos, drėgnas oras iš
varoms kad sausesnis įnei- 
tų. Šilima vartojama tik to
kiais atsitikimais, kuomet

jimui.

VOKIETIJA PERKA 
MEKSIKOS ALIEJŲ.

Berlyno žiniomis, vokie
čių valdžia nupirkusi iš 
Meksikos valdžios 10,000,- 
000 bačkų aliejaus, už kurį 
sulygta apie $10,000,000. 
Keturiasdešimts nuošimčių 
šitos sumos Vokietija užmo
kėsianti pinigais,60 nuošim
čių atlygins prekėmis. Tai 
nelabai maloni žinia Angli
jos ir Amerikos kapitalis
tams.

bus ratifikuota ir ratifikaci- štiš gali sunaikinti rūgimo 
jomis bus pasikeista Wash- bakterijas ir agurkai nega- 
ingtone. Ji įsigalios visais ]ės įrugti. Jeigu į 2 galionu 
savo nuostatais dieną, ku- vandens įdėsite da paintę 
ria bus pasikeista ratifika- acto> tai agurkai'ilgiau lai- reikalo tokiu apsaugojimų 
cijomis, ir galios dešimtį kYsls-. Bet kam acto skonis į rūpintis. , -Ą 
metu, skaitant nuo tos die- nepatinka, tas gali jo ir ne-
nos.r’ dėti. LIETUVIŲ LĄISVĖS MY-

r . . . . Užpylus sudytu vande-
Je? nel vleaą tsus!tai ian- nį ant vjr§aus reikia uždė- 

cių salių, bent vienus metus [ ti švafU d ų h. prislė ti 
pries sueinant dešimties me- ai ‘nupfaut^ Amenfu> 
tų terminui, skaitant nuo Jei ind,į nelabai dideli 
sios sutarties jsigaliojimo tais llima pi.islėgti ir su tn.’ 
dienos ■ nepareikš antrajai riel^a A kai turi but 
noro atšaukti, minėtam de- fai apsemti rasalu 
simties metų tei minui is-i Agurkus geriausia raugti 
ėjus, tai. sutartis bus buko-1 įuojaus nuskynus, ir ne vė-

kilų ištikimybės veiksmą, ir 
jie nebus baudžiami už pir
mykštį emigravimą arba už 
neatsiliepimą į šaukimus 
karinę prievolę atlikti, jei 
tie asmenys neturėjo stoti į 
karo tarnybą prieš tai, kai 
bona fide apsigyveno tos 
šalies teritorijoje, kurios pi
lietybę įgijo nėturalizuoda- 
miesi. s J

Bet, jei bet kurios susita
riančių šalių pilietis, kurį 
liečia šis straipsnis, vėl apsi- lnaiu>sus apie tai ųnai susi- nus nuomonė, kad raugina- 
gyvena savo kilimo šalyje, tariančiai saliai vienus me; mų agUrRų negalima van- 
nphnrlamifs nncirvžps oriž- tus is anksto. . deniu plauti. Tai yra tamsiu

Liet. Pasiuntiny e. prietaras. Plovimas

Gulivero Kelionės į Nežino-
_ „ č 1 • ■mnnimiiimn3imuBunirn'nminr'mininJii!m:iirinTuitimii!'i'.miiii!ii!iiniiBtwiiiiiiflinnuuiK»m«S DclllS.

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

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

nebūdamas pasiryžęs grįž
ti į šalį, kurioje naturaliza- 
vosi, tai jis bus laikomas at
sisakiusiu nuo natūralizaci
jos.

Asmenį galima bus laiky
ti neturinčiu intencijos grįž
ti tuo atveju, jei jis, natura- 
lizavęsis vienoje šalyje, iš
gyveno antroje šalyje dau
giau kaip dvejus metus; 
prezumpcija nebus taikoma

3 17 J u

ma prailginta nenustatytam RauJ kai t'ojjį diena 
terminui. Po to ji gales būti nuskvnimo.‘ •
atšaukta^ kiekvienu metu, Tarp lietuvių yra įsigyve- 
pianesus apie tai kitai susi- nuomonė, kad raiio-ina-

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. Kainą $1.00.

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

LĖTOJŲ DRAUGIJA
WAUKEGAN,! ill. y—-------- v

VALDYBA 1938 METAMS. '
Bilvinskas — pirmininkas, : 1

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

906 Prescott St. Waukegan, III.
Suzana Gabris—nutarimų rašt. 1

730 McAlister ave.; Waukegan, Ill, 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

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

726 — Sth St., Wiiukegan', III.
Kasos Globėjai: 

Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai: ..: 1 ’■’!

. Lauraitis, K. Ambrazunas.
Maršalkos:

Rukštalis, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutinį 

dienj koįno mėnesio, 1:00 v. po pietų.

A.

j.

D.

p.
nedėl-

I , - • i ' , i i Liuošybės Svetainėje, kąnip 8th itagurkams nieko nekenkia,‘Adams Sfs., Waukegan, m. ’
luraraiMiiOTunniinffliurr.i'innmHrn-ii-’tK.niiinBūa
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- Q VEIKA TA 1

V LjllYrA 1 iA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

į

Ii
—

x(1

u
h

j

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.

*■*-*-* ******—

JiNAI UŽPUOLĖ NINKĄ.
įkaičiai, šiomis d: 
Ridamas per Birbei! 
«?pil. Totiias iš Am 
Įkainio susitiko du še 
^išsigando ir i 
’davimais juos nu 

bet šernai buvo p 
‘š ir nieko nebojo.

kuolu ir peiliu 
^avus, šernai nedi

Skendo vaikas
valsčiaus, Dabrav 

'?®<>gyv. Juozą Dau
V skaudi nelairc 

• C š d. Daukšiams i
i Mariampolę m 
besimaudydama 

’SU metų berniuką
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TYT KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)
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Nuo Joniškio Kaunan at
vyko viena inteligentiškos 
profesijos panelė, ir apsigy
veno viename Kauno kata
likiškame viešbuty. Ta pa
čia proga Kaunan atvyko ii 
tos panelės mylimasis, tos 
pačios provincijos žmogus, praloto Šniukštos prievartos 
su kuriuo panelė kūrė ro- budu nugriauto trobesio me- 
maną. Mylimasis apsigyve-, džiagą, kad išjieškotų nesu- 
no kitame viešbuty, bet abu 
susitarė, kad nakties metu 
mylimasis savo mylimąją 
pavasariu inkę jos apsigy
ventame viešbutyje aplan
kys. Sutartu laiku mylima
sis atėjo.

Panele jau iš anksčiau tu
rėjusi įtarimą, kad jos myli
masis mylįs kitą merginą, o 
su ja nenutraukiąs santykių 
dėl malonumo ir patogumo. 
Ji norėdama savo mylimojo 
ištikimumą išbandyti, pada
rė taip: paraše laišką neva 
savo mylimajam ir tą laišką 
įsidėjo į ridikiulį; ridikiulį litų. Pažymėtina, kad visi 
padėjo kambaryje ant stalo i piliečiai, kam tik statybos 
taip, kad mylimasis į jį at- komisija liepė, patys be prie- 
kreiptų dėmesį, rastų laišką vartos atliko savo pareigą ir 
ir paskaitytų. Ji manė, kad nusigriovė netinkamus tro- 
kai mylimasis laišką per- besius, o pralotas klebonas 
skaitys, tat jeigu jis ją myli. [Šniukšta užsispyrė. Per pas
tai susijaudins, išmetinės, kutinius 2—3 metus tai pir- 
pavydą rodys, o jeigu ne- mas atsitikimas Palangoje, 

abejingas, kad trobesį turi griauti poli
cija ir ne bet kieno trobesį, 
o—valdomą praloto...

Romos agentas — tai ne
suvaldomas ir nesukalba
mas gaivalas.

Pralotas Mokesčių 
Neužsimoka.

Liepos 16 d. Valančiaus 
gt. 1 nr. Palangos policija iš 
viešų varžytinių' parduoda

mokėtus mokesčius. Mat. 
Kretingos statybos komisija 
pripažino trobesį griautinu, 
o klebonas geruoju griauti 
nesutiko. Tuomet trobesį 
nugriovė valdžios pasam
dyti darbininkai, o valdžia 
patiekė klebonui Šniukštai 
sąskaitą už nugriovimo dar
bą. Bet ir tos sąskaitos kle
bonas neapmokėjo. Komisi
jai beliko aprašyti nugriau
to trobesio medžiagą, par
duoti ją iš varžytinių ir atsi
imti tokiu budu išlaidas. Vi- 

įsa medžiaga įvertinta tik 40
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Potvinio Išgriautas Tiltas.

■M -

Vaizdelis iš Debruce, N. Y., kur potvinis šiomis dienomis išgriovė tiltą.

ĮDOMI PARODA KAUNE.

myli, tai bus 
žodžiu, ji manė bus taip, 
kaip Kazio Binkio eilėraš
tyje “Gėlės iš šieno.”

Merginos planas savo my
limojo ištikimumui mėginti 
vystėsi tokiu tempu, kokio 
nei to plano sumanytoja ne
sitikėjo. Mylimasis, -laišką 
perskaitęs, įniršo, susijaudi
no ir išėjo iš lygsvaros. Jis 
pagrobė ne tik tariamam 
mylimajam laišką, bet ir ri
dikiulį, kuriame mylimosios 
laišką rado, o, be to, ir dra
bužius, paltą, suknelę ir kt. 
Mergina viešbutyje apsivil
kusi vienais apatiniais marš
kiniais, kaip buvo, taip ir 
liko.

Mylimasis ir iš viešbučio 
išėjęs lygsvaros neatgavo. 
Gatvėje susitikęs savo pažį
stamus, kelis pavasarinin
kus, su jais nuėjo į vieną re
storaną ir ridikiulyje rastus 
savo mylimosios pinigus ligi 
paskutinio cento pragėrė, o 
drabužius nunešė prie Ne
muno ir nuo Žaliojo tilto 
numetė į vandenį.

< Mergina, po nevykusio 
gavo meilės ištikimumo ban
dymo, viešbutyje ilgai gal 
vojo, ką daryti, paskui nu-, 
siminusi verkė ir sielyarta- __________
vo. Pagaliau ji kreipėsi į BUVO SUSIRGĘ D-RAS 
viešbučio kambarines mer-1 - ----------
teaites,4 aprašydama pagal-;
bėjj. :■ i. Liepos 8 d. vakare staiga
.. jau kongresui pasibaigus, smarkiai susirgo d-ras Jo- 
sielvarto ir nusiminimo ku- 'nas . Šliupas. Temperatūra 
pina, mergina atitinkamoms pakilo iki 40,1 . Tuojau bu- 
oficialioms įstaigoms pada- v° pakviestas vietos gydy- 
yė skunda. tojas Krikščiūnas ir dėl

Dėl tos dekameroniškos konsultacijos iškviestas iš 
meilės dabar daroma kvota Klaipėdos d-ras Bennanas, 
ir bus keista pavasarininku kurie kostatavo smarkią 
i------------------- : Lgripozinę influenza, gręsu-

sią plaučių uždegimu. Pa
darius kelias injekcijas, 
karštis krito, tačiau senelis 
aušrininkas kelias dienas 
vis dar jautėsi labai silpnas. 
Liepos 12 d. jo sveikata jau 
pradėjo eiti geryn.

APIE MAŽEIKIUS SER
GA DAUG GALVIJŲ.
Mažeikių apylinkėj buvo 

atsiradusi kažin kokia liga: 
trumpai tariant, karvės ne
tekdavo kojų ir ant jų ne
pastovėdavo arba jų ir visai 
nevaldydavo. Ši liga buvo 
pasireiškusi gana plačioj a- 
pylinkėj, pav.: Račių kai
me šia liga persirgo apie 10 
karvių, keliatą teko pasker
sti arba net kelios pačios 
pastipo. Veterin. gydytojas 
mėsą pripažino valgymui 
tinkamą ir patarė paplauti, 
nes pripažino kažkokią kau
lų ligą. Kai kurios karvės 
keliais vaikštinėja, bet ant 
pačių galūnių neremia; ki
tos guli kojas atmetusios, 
nes labai suliesėjusios. Pa
žymėtina, kad net labai dai
lios, per žiemą išsimaitinu
sios būdamos tvirto organiz
mo, vis dėlto šia liga apsir
go ir po keliato sąvaičių tik 
oda ir kaulai bebuvo.

Užplūdo elgetauda
mi VIENUOLIAI.

Užventis. Nesenai šioje 
apylinkėje važinėjo po kai
mus vienuoliai, kurie žmo
nėms neturint pinigų sugal
vojo rinkti bet ką, ką ūki
ninkai turi, k. a. senas kel
nes, maišus, skudurus ir pa
našiai.

Daugelis ūkininkų tokių 
sveikų vyrų neįsileidžia į 
butus ir išmaldos lyg elge
toms neduoda, manydami, 
kad tokie sveiki vyrai vis tik , kieno gyvulį papiovę. Tik, 
gali užsidirbti duoną ir ne deja, aną naktį dvikojis vil- 
elgetaudami. Tačiau dai kas Pr. Žilinskio, Šiaulaičių 
daug yra tokių žmonių, ku-. kaimo tūkstančio litų vertės 
rie nutraukę paskutinį duo- kumelę peiliu papiovė. Ži- 

linskis rado kumelės žarnas 
paleistas. Kumelė paliko 
kelių sąvaičių kumeliuką, 
kurį dabar reikia girdyti. 
Reikėtų suruošti tokių vilkų 
medžioklę.

nos kąsnį nuo vaikų, nuo 
savęs, atiduoda elgetaujan
tiems vienuoliams.

PASIBAIDĘS ARKLYS 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Šiomis dienomis Alytaus 
apskričio ligoninėj mirė pa- 
sibaidžiusio arklio pritrenk 
tas, apie 17 metų amžiaus 
jaunuolis, kilęs nuo Leipa
lingio.

Velionis buvo vienintelis 
darbininkas šeimoj. Būda
mas neprityręs, jis pasikin
kė arklį, bet vežimo j ienos 
buvo per trumpos. Ir dėl to 
susilaukė tokio likimo.

J. ŠLIUPAS.

kongreso atgarsių byla.
Meilė neturi ribų, bet kar

tais ■ ir pavydas nežino ką 
daraš.;.

UKI-ŠERNAI UŽPUOLĖ 
NINKĄ.

Šimkaičiai. Šiomis dieno
mis eidamas per Birbeliškės 
mišką pil. Totilas iš Ambru- 
čių kaimo susitiko du šernu. 
Žmogelis išsigando ir ban
dė šukavimais juos nubai
dyti, bet šernai buvo pasi
šiaušę ir nieko nebojo. Ta
čiau jam kuolu ir peiliu ap
siginklavus, šernai nedrįso 
pulti.

NUSKENDO VAIKAS.
Gižų valsčiaus, Dabravo- 

lės kaimo gyv. Juozą Dauk- 
šį ištiko skaudi nelaimė. 
Birželio 8 d. Daukštams iš
važiavus į Mariampolę nu
skendo besimaudydamas 

. prude jų 11 metų berniukas.

linkę į nusikaltimus. Žemė
lapyje parodoma, kad šįmet 
sausio 1 dieną buvo žinoma 
2,915 degtindarių. Tai gė
dos žemėlapis.

Daugiausia degtindarių 
(pagal gyventojų skaičiaus) 
yra Tauragės apskrityje, o 
mažiausia Panevėžio — 
skrityje.

Šitą parodą surengė pati 
'valdžia. Galima butų tokį 
darbą pasveikinti, 
tikslas butų atpratinti žmo
nes nuo gėrimo. Bet tos pa
rodos tikslas yra kitoks. Ši
tais šiurpulingais vaizdais 
norima įtikinti žmones, kad 
pragaištinga yra tik naminė 
degtinė, iš kurios tautinin
kų valdžia negauna jokio 
pelno. Bet valstybinė degti
nė yra gera ir sveika, tik 
maukit ją.

O kas gi yra ta Lietuvos 
valstybinė degtinė? Niekas 
daugiau, kaip tik žalias al
koholis vandeniu praskies
tas. Tegul tas alkoholis bus 
ir geriau distiliuotas, negu 
krūmuose varomas “šarma- 
lakas,” bet vistiek jis nuo
dai.

Jeigu jau kovot su girtuo
klyste, tai reikėtų 
nuoširdžiai, 
net žmones, 
dyt visuomenei, kad žalinga 
yra netik namie daryta deg
tinė, bet taip pat 
nuodas ir valdžios 
jamas alkoholis.

Valdžia gerai 
kad parodė, nors ir perdaug 
persudydama, naminės deg
tinės žalingumą. Bet siūly
dama tuo pačiu laiku jos 
pačios gaminamus nuodus, 
ji labai susikompromitavo. 
Tai vistiek, kaip davimas 
sau per ausį.

Arba kaip pati valdžia su
davė sau per ausį.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo suruošta labai įdomi, 
nors kartu ir šiurpi, paroda. 
Šiaip parodose vaizduoja
ma kas gražu, gera, kas ku
rioj srity laimėta, ar pada
ryta. O čia matosi baisus 
vaizdai, kurie rodo skau
džią krašto žaizdą — deg- j 
tindarystę.

Girtuokliavimo žalingu
mas visiems yra žinomas, 
bet parodoje jis ypač aki
vaizdžiai pavaizduotas. Iš į- 
vairių duomenų matyti, kad 
alkoholis yra didžiausis Ve
neros, džiovos ir kitų ligų 
talkininkas. Alkoholis naiki
na suaugusių žmonių svei
katą, bet ypač jis atsiliepia 
pragaištingai kraštui. Mo
kyklose visoki bukapročiai, 
negabus, besveikačiai vaikai 
yra daugiausia girtuoklių 
vaikai.

Šiurpiomis nuotraukomis 
pavaizduota, kokių nelai
mių degtindarystė pridarė 
Lietuvos kaimuose.

Pirmame skyriuje paro
doma, koks skirtumas tarp 
naminės ir valstybinės deg
tinės, žmonių sveikatingu- 

viską įrengęs grynai lietu-, mo požiūriu. Tai parodoma 
viskame stiliuje. i paveikslais,

K. Petrauskas j įsikurtu-1 schemomis, 
ves yra pakvietęs kun. Mi
roną, ministerį Indrišiuną 
ir kitų svečių.

Priviso Daug Vilkų, k. petrauskasjs.ku

Šiaulėnai. Apie mus atsi
rado labai daug įvairios, rū
šies vilkų: i 
didelių—arklinių ir dar ki
tokių, kurie dienos metu be 
jokios baimės vaikšto po 
laukus it šunes, visai nebau
gus, eina kartais pro triobas 
ir baugina gyventojus. Gy
ventojai labai susirūpino, 
bet iki šiol dar nesigirdėjo 
apylinkėje, kad butų kur

Kipras Petrauskas prade
da švęsti jsikurtuves Rainių

mažų__aviniu, dvare, 5 kilometrai nuo Tel-
šių miesto. Rainių dvaras 
K. Petrauskui buvo dovano
tas visuomenės. K. Petraus
kas dvare gražiai įsikūręs ir

ROKIŠKĖNAI DA NEJSI- 
TAISĖ KAMINŲ.

Rokiškio apskrities virši
ninkas pereitais metais su
rinko žinias apie dūmines 
pirkias ir jų savininkams 
pasiuntė raginimus, kad iki 
1938 m. gegužės 1 d. pirkio
se butų įrengti kaminai. 
Nepaklausę buvo perspėti, 
kad bus nugriauta pirkia. 
To įsakymo dar yra nema
ža nepaklausiusių, ypač iš

KEISTAS PARŠIUKAS.
Žąsaičių kaime, Šiaulėnų

' i pasiturinčių ūkininkų.. valsčiuje P. Bernoto kiaulė 
atsivedė keliatą palių, ku- 

; rių vienas neturi kaip lau- 
. kan išeiti, bet žindžia ir gy- 
. vena. Tai yra tikras gamtos 

stebuklas.
' Šį gamtos padarinį Ber-

PERKŪNAS SUDEGINO 
NAMĄ IR SUSKALDĖ 

PUŠĮ.
Liepos 11 d. žaibas sude

gino Alytaus kolonijų gy-

ap-

tokį 
jeigu jo

DIDELĖ AUDRA.
Baisogalos valsčiuje 

pos 2 dieną kilo audra 
perkūnija. Audra ėjo siek
dama Volatkanių, Kablių, 
Vainiūnų ir Palonų kaimus. 
Pakelyje nugriovė apie 12 
silpnesnių trobesių, daug 
kam nuplėšė stogus, nulau
žė net tris telefono stulpus 
ir išrovė daugybę medžių.

Tokios didelės audros net 
senesnio' amžiaus žmonės, 
sako, nepameną.

lie
su

notas vieną turgadienį buvo vent°j°.. Eidulio Vlado 
atnešęs pas felčerį, kad pa- venan^i-?a/iL^ 
darytų operaciją. Jis parše- ...... . ........
lį rodė visiems ir sakė iki de>, ... 
šiol nežinojęs, kad toks jis.sugkalde pušį. 
esąs, tik nesenai pamatęs.1 
Paršelis atrodo smagus ir 
ne visai prastas.

Tą pačią dieną miesto so
ties kurhauzu, žaibas

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- V aiškonių kaime (Peno- nas gali greitai išmokt kalbėt angliš- 

teriu kaime perkūnas išver- kai- JNe t,e.IP.a.netik.,at,įc.i??t • t • • . 'bet čieli sakintai, pasikalbėjimai dar-te 7 klojimus ir baisiai SU- , [,o jieškant, važiuojant kur nors, nu
ardė stogus. Dovidoniu kai- ėjus krautuvė!!, pas daktarą, paš bar- 
mp r>Pvkiin-iQ criripo-inn’ W-ilV1 pas kriaučių į tt Sulfone-me peiKUnaS suaegino IVlal tiiku Ištarimu, ir gramatika. Antra 
tusevičiaus klojimą. padidinta ir pakista laida. Sutaisė

Punia. Dvaretfcldų- kaime st Micheisonas. .Fusi, 96................. 35c.
perkūnas sudegino namą ir Lytiškos ugos ir kaip nuo jų apsišau
to Qtlvininkn F Dypvvtn 117- R®ti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant- JO savininką r. uzervų uz- peržiurčta ir pagerinta laida, 
muse. Kaina .............................     25.

tusevičiaus klojimą.

IR ČIA SIAUTĖ AUDRA.
Tauragė. Liepos 2 dienos_________________________________________________

pavakare Tauragės apylin- 
kėje siautė didelė audra su 
perkūnija ir lietumi, kuri 
pridarė gyventojams daiig 
nuostolių. Kai kurie gyven
tojai neteko pastogių. Dar 
kiti buvo pritrenkti. Kai ku- i 
riose vietose buvo audros. 
nulaužyti medžiai, kurie 
virsdami užvertė ir nutrau
kė telefono bei elektros lai
dus. Ūkininkams buvo pa
daryta nemaža nuostolių: 
priblokšti javai, aplaužyti 
vaismedžiai ir tt.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą
laivais.Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos 

Nuo Švedijos, vykssta iš Stockholnio ar Kalmaro 
moderniškuoju S. S. “Marieholm."

Nereik Švedų vizos keleiviams j Lietuvą per Švediją.
ląaivų išplaukimai iš New Yorko:

DROTTN1NGHOLM: Rugp. 8, Rugsėjo 1
KUNGSUOLM: Rugpiučio 18, Rugsėjo 11
GRIPSHOLM: Rugsėjo 7. Spalio 1
Platesnių žinių ir laivakorčių krepkitės j

. vietinį laivakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

diagramomis, 
žemėlapiais, 

analizų duomenimis.
Antrame skyriuje, ką al

koholis ir jo surogatai pa
daro žmogaus organizmui. 
Gausų paveikslų ir žymių 
žmonių atsiliepimų apie al
koholio vartojimą aplamai 
ir ypač apie namie gamin
tos degtinės vartojimą.

Trečiame skyriuje vaiz
džiai parodyta naminės 
degtinės žala šeimai, ukiui, 
švietimui, socialiniam ir 
moraliniam gyvenimui, ir tt. 
Matyti, motinos, kurios deg
tindarių sūnų sunaikintos, 
nufotografu o t o s degtin
dariu triobos, kurios tokios 
sunykusios, kad gero ūki
ninko šuns būda padoriau 
atrodo. Čia galima vardais 
ir pavardėmis atrasti gar
siuosius degtindarius ir įsi
tikinti, kokio galo jie su
laukė. Štai, 60 ha savinin
kas beturi tik vieną arklį ir 
iš viso vieną namą, ir tą su 
kiauru stogu, o jo kaimynas, 
vos 15 ha savininkas, gyve
na kaip dvarininkas. (Žinor 
ma, čia persūdyta.)

Kitoje vietoje nuo “stip
rios” naminės žmogus ap-. 
akęs, kitas turi žaizdas, kitas 
vėl amžitiai suinvalidėjęs. 
O kiek .’užmušimų, kiek ne
laimingų atsitikimų, kiek 
padegimų ir kitų nelaimių! 
Naminės degtinės vartotojų 
vaikai nepalankus moksle, 
blogai elgiasi, dažnai sergą;

kovot 
o ne apgaudi- 
Reikėtų paro-

biaurus 
šinkuo-

padarė.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PA N EDE- 
Siunčiant per paA-

Norint, kad 
GREIT. reikia 
adm Inistracl Jon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst lt> anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panede- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
plnt.

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

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

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius p?ahė/ 
Šimus, kaina 2c. už.žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—H5c. extra?

“Keleivio” prenumeratoriams už 
paj Ieškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško- 
jlmo kaina 50c.

Norint pajieškot su paveikslu/ 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos. į , *

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

Pažangiepe Amerikos
Lietuviai!

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą,
223 pusi, didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rusiu eilės:

TAUTIŠKOS, SEIMINIšKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00. |
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia įs 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti ticrioĮf papra- 3 
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad- g 
regą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę. E

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

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DaUg PADĖTI..K.’

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žumalaę KULTŪRA.
"KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS ; 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai,, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi- Į 
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 metąms tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.ff ...
1' Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietinės Žinios
AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO SKYRIAI 
RUOŠIASI PIKNIKUI.

Kolonijose uoliai yra plati
nami tikietai.

Pereitą nedėldienį South 
Bostone įvyko Amerikon 
Lietuvių Kongreso skyrių 
konferencija. Tartasi apie 
didįjį iMaynardo pikniką 
kurį įuošia 50 organizacijų 
komitetas. Iš delegatų . ra
portų paaiškėjo, kad kolo
nijose. vietiniai komitetai 
uoliai platina pikniko bilie
tus ir stengiasi sutraukti kuo 
daugiausia svieto į tą Mas
sachusetts lietuvių šventę, 
kuri įvyks Maynarde pei 
Labor Day.

, Tarp, kita ko, buvo kalba
ma ir apie gražuolių kontes- 
tą. Didžiuma delegatų pasi
sakė prieš “karalaitės” titu
lą, kuriuo iš pradžios norėta 
apvainikuoti išrinktą gra
žuolę. Amerikos Lietuvių 
Kongresas kovoja už demo
kratiją, todėl jo iškilmėse- 
negali .but vietos “karalai
tėms.” Nutarta, kad išrink
toji gražuolė butų pavadin
ta ne “karalaitė,” bet Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
Žvaigždė Naujai Anglijai.

į gražuolių kontestą, kaip 
jai) buvo pereitame “Kelei
vio” numery (Moterų Sky
riuje) nurodyta, gali stoti 
kiekviena lietuvaitė, ne. jau
nesnė kaip. 16 metų am
žiaus.

Kiekviena mergina, kuri 
nori konteste dalyvauti, te
gu) praneša apie tai “Ke
leivio” redakcijos adresu: 
Beauty Contest, 253 Broad
way, South Boston,. Mass: 
Tegul prisiunčia ir savo at
vaizdą. Jis bus paskelbtas 
spaudoj.

Šitose iškilmėse bus ne
tik gražuolių kontestas, bet 
ir dainininkų varžytinės už 
pirmybę. Bostono lietuvių 
dainininkai konkuruos su 
vyorcesteriečiais.

Bus ir prakalbų. Kalbėti 
apsiėmė adv., F. J. Bago- 
čius, amerikonas Otis Hood

- ■ ;...........- — j Nepirkit degtinės iš ped- '
I liorių.

Paskutinėmis dienomis 
i Bostone pradėjo vaikščioti 

“ ~ T’ pedlioriai ir siulvt žmonėms
Ideptinės pirktis. Jie sako, 

Draugijų atstovų žiniai, (kad jų degtinė esanti par- 
Amerikos Lietuvių Kon- ’ Ltodairia be valdžios žinios 

greso So. Bostono skyrius " tO(^^ daug pigesne. Atsi
šaukia vietiniu draugijų at- f.a(l° zrno.niV’ kurie tos deg- 
stovu susirinkimą ši penkta-1tines ^sipn-ko ir jos isge- 
-• ■ - • ■ —piV Funkiai apsirgo. Pasiro-,

dė. kad ji padaryta iš me
džio alkoholio. Policija da
bar pradėjo tuos pedliorius 
gaudyt.

Fašistų Nuskandintas Anglų Laivas.

ir “Keleivio” 
Michelsonas.

redaktorius

Dabar įvairios draugijos 
kolonijose rinks piknikui
reikalingus darbininkus.
Nutarta, kad South Bosto-
nas pristatytų 
kų.

20 darbinin-

Hudsonas . .... ........... 20
Cambridge . ............... 20
VVorcesteris ................ 18
Montello .. ............... 10
Norwoodas ...... .......... 10
W. Hanover ...........  6
Stoughtonas ..
Haverhillis __

į Lawrence .......
Bridgewater ...
Lowellis, Fitchb u r gas, 

Gardneris, Peabody ir kitos1 
kolonijos šįmet nuo darbo 
paliuosųotoš.

Bilietų pardavinėtojams 
kolonijose nutarta paskirti 
3 pinigines dovanas. Kas iš- 
parduos iki pikniko dau
giausia tikietų, tas gaus 
$10.00 dovanų grynais pini
gais. Antras daugiausia iš-, 
pardavęs asmuo gaus .$5.00,1 
o trečias $2.50.

Gi svečiams prie įžangos 
bilietų yra paskirta $150.00. 
Šita suma bus padalinta Į 
15 dovanu, nuo $5.00 iki 
$50.00.

Pernai daug kas džiaugė
si, kad iš pikniko parvažia
vo su pinigais, šįmet irgi ne 
vienas džiaugsis. Amerikos 
Lietuvių Kongresas juokų 
nekrečia — jeigu jau duo
da, tai buna duota.

Dainininkas Ignas Kubi
liūnas nuėjo i duonkepių 
bizni su Rayvotu. Sako, kad 
jie iškepa labai gai džią 
duoną.

dienį, 5 rugpiučio d., 376 
Broadway, 8 y., vakare.

Susirinkimas bus labai 
svarbus, todėl visų draugijų 
atstovai malonėkite daly
vauti.

Apart kitų reikalų, čia 
bus apkalbama milžiniškas 
visų Mass, valstijos lietuvių 
piknikas, kuris įvyks May- 
narde per Labor Day, rug
sėjo 5 dieną.

Šiai milžiniškai Massa
chusetts lietuvių šventei pri
valome tinkamai prisireng
ti. Iš So. Bostono reikalingi 
bus jai apie 25 darbininkai. 
Taigi visos organizacijos, 
kurios priklausote prie Ame
rikos Lietuvių Kongreso, šio 
mėnesio savo draugijų susi
rinkimuose malonėkit išrin
kti bent po 3 gerus darbi
ninkus piknike .dirbti.

Taip pat visų,'mus parei
ga yra kųbstropiausiai pla
tinti pikniko tikietus.

J. Krukonis, seki“.

Pašovė automobiliaus vagį.
Pereitą sąvaitę du pikta

dariai pavogė iš Illinojaus 
atvažiavusi automobilį. Po
licija tuojau juos pradėjo 
gaudyt, nes Illinojaus blėtas 
lengvai buvo galima pažin
ti. Ju mašina buvo sustab-

18 žmonių žuvo nuo 
karščių.

Bostono apylinkėj įr ki
tose Naujosios Anglijos vie
tose pereitą subatą ir nedėl- 
dienį buvo tokie karščiai, 
kad jūrių maudynėse ir eže
ruose buvo didžiausis žmo
nių susigrūdimas. Vien tik 
Nantasket byčiųose, netoli 
nuo Bostono, susirinkt) apie 
300,000. žmonių maudytis. 
South Bostono maudynėse 
buvo apie 150,000 žmonių, 
o Revere byčiubse apie 
250,000. Per šitokį žmonių 
susigrūdimą buvo ir nelai
mių daug. Automobilių ne
laimėse žuvo 5, o besimau
dant prigėrė 13. Taigi išvi
so dėl karščių žuvo 18 žmo
nių.

Užtiko netikrų pinigų 
dirbtuvę.

Netoli nuo -didžiojo teis
mo rūmų, prie Pemberton 
aikštės, policija užtiko vie
nam skiepe netikrų pinigų 
dirbtuvę ir suėmė buvusį te
nai vyrą, kuris sakosi esąs 
Joseph Ascolillo. Skiepe ra
sta daugybė gatavų pinigų 
ir daug visokios medžiagos 
ir formų tiems pinigams ga
minti.
Pavogė iš miesto 200 tonų 

anglies.
Watertowno miesto veži

kų viršininkas Martocchio 
yra suimtas ir sėdi kalėjime 
už miesto anglių vogimą. 
Jis pavogęs ir pardavęs apie 
200 tonų anglies.

Čia matyt nuskandintas Alik antes uoste anglų prekybos laivą "Thorpehaven.” Jį nuskan
dino Ispanijos fašistų orlaiviai.
Bedarbiai daugėja.

Nedirba kriaučiai, nedir- 
dyta ir rvienas vagis sučiup- ba cukerninkai, nedirba
tas ant vietos, o kitas leido- mašinistai. Ką tik susitinki, 
si bėgti. Bet policija jį pa- ar užklausi — vis nedirba, 
šovė ir dabar jis guli ligoni- i-ki šiol dauguma gyveno iš 
nėj. Jis vadinasi Stephen Unemployment Compensa- 
Donnelly. Antras bomas/tion čekių, bet daugeliui 
Ronald Bamford, sėdi už jau ir tie čekiai išsibaigė, 
grotų. I arba baigiasi. Kaip reikės

----------------- # gyventi toliau? — nerimau-
Banginio kova su laivu. jančiai klausinėja žmonės 
Atėies Bostono prieplau- vieni kitų. Ištikrujų atrodo, 

kon Kanados vėžiautojų kad ateina dar sunkesni lai- 
laivas praneša turėjęs sun-ikai. 
kią kovą su banginiu (ve- ■---------------

jlioribu). Kapitonas sako',! Samalius grįžo į Connec- 
kad juros bulius ilgai jo lai- tieut valstiją.

: va vijosi ir paskui davė jam Jis'buvo nupirkęs namus 
'tokį smūgį, kad nulužo vai- ir saliuną nuo Treinavi- 
ras ir du propeleriai, ^uga- čiaus So. Bostone. Tas biz- 
dintą laivą pataisyt kainūo-j njs jam tiesiog įbiuro ir par- 
sią apie $5,090. davė su nuostoliais. Sama-

----- | liai vėl grįžo Į Conn, valsti- 
LSS ir LDD kuopos nutarė į ja farmeriauti.

rengti antrą pikniką. ” __ ._ '_____
Kadangi 10 liepos buvęs' J- Klimas dabar pąsek- 

LSS ir LDD kuopų piknikas mingai biznieriauja prie 
Caledonian Grove parke i D st. ant Broad way, So. Bo- 
dėl lietingo oro nepavyko,) stone. Jis vėl kupčiauja ge
tai jos nutarė rengti tenai I ležiės reiknjenimis ir malia- 
da vieną pikniką, būtent, i vomis. , 
28 rugpiučio. ———~— ------------------ -

Radio žinios. | GERAS KAMBARYS
Lietuvių radio korporaci- Vyrui ar merginai, prie šeimynos. 

■ ...... ,1 „j -• x -j... ,1:,..,: Žiemos laiku ir šilima duodama, ja piadedant sį šeštadienį, Kreiptis 611 E. Seventh st., 1 flioras, 
rugpiučio 6-tą, leis du radio So. Bostone. Matyt galima nuo 6 vai. 
programų, šeštadienio pro- vakarais-
gramai įvyks nuo 8 iki 8:30 GERAS BARGENAS 
1’yte per WORL stotį. Ne-j Parsiduoda grosernė ir bučerne. 
dpldipnio ni’OP'mmai bus Labai gera vieta, visokią tautą ap-Cieiuienio pi Ogi amai uub gyventa. Išdirbtas biznis, savininkas
kaip ir seniau, nuo 9:30 ry- nori pasitraukti į kitą biznį. Galima 

mainyt ant taverno. Norint plačiau 
, ,. . . . i sužinot kreipkitės į KELEIVIO ofi-Sestadienio programoje ;są. (0)

MODERNIŠKAS

Geležies Reikmenų
STORAS

Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMB1NGŲ, Visokią smulkią 
reikmeną iš geležies, SIENOMS 
POP1ERŲ. Visokią reikmeną 
Elektros. Visokią reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui. 

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

dalyvaus: (1) Valentina 
Minkienė, pianistė iš So. 
Bostono; (2) Andrew Yii- 
ga, iš So. Bostono, pasakys 
apie “Pirmą telefoną viena
me Lietuvos kaime.” , (3) 
Bus įdomus radio kontestas.

Nedėldienio programa: 
(1) Trijų žvaigždžių orkes
trą iš So. Bostono; (2) Jo
nas Tamulonis, dainininkas 
iš Nashua, N. H., dainuos ir 
pasakys dialogą “Vargšas 
apsivedęs.”

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8' 

Ncdėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET) 
kamp. Inman st. arti Central akv.

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 11114
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1«7 BUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

j Tel. 28624 Gy v. 31132

! Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

1 Valandos:‘9 iki 12
nuo 2 iki 6, 
nbd 7 iki 9.

Sefedom 9 iki 12 
ir susitarus.

į AKIŲ DAKTARAS
t Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
j mu laiku sugrąžinti šviesą. Išegį 
į zaminuoju ir priskiriu akinius, i
[ 114 Summer Street,

LAWRENCE, SlASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE; Room 22 ' 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ i /

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS |

K
DARBO

Pre 
Amerikoje 
Pietą Ame 

Kanadoje
Prent 

Amerikoje 
Kanadoje ii 

Valstiją
Apskelbimų 
Kreipiantis 
adresuokite

K 
253 Broad

NO. 32

Permainos biznieriuose.
Nesenai iš International 

Cafe pasitraukė St. Nau
džiūnas, jis išvažiavo į Lie
tuvą apsilankyti, 
baigoje vasaros.

F. Zarveckas 
Petrą Molį.

G. Petraičio taverną' per
ėmė korporacija: A. Nevie- 
ra, F. Razvadauskas ir J. 
Kirslis. * Petraitis tebespor- 
tauja ir da niekur nedirba. I

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

■DARO Portretą, Vestuvių, Grupi 
Paveik»lu3.

PADIDINA IR INFREMUOJA
, Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0212

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.

Grįš pa-

atmokėjo

PARSIDUODA NAMAS
IR BIZNIS—VARIETY STORE
Esu tame bizny 12 metų, apyvar 

tos darome virš 8400 sąvaitėje. Prie
žastis pardavimo—einu pailsėt. Jnešt 
reikia apie $3,000. Kreipkitės: (4) 

295 D Street, So. Boston, Mass.

Reikalingas Darbininkas
Darbas vištų ūky. Turi but neve

dęs, mokėt medžio darbą ir malevot 
reikalui esant, ir nebijot dirbt. Dar
bas pastovus ir proga pakilti. Pra
džiai $30 mėnesiui ir gyvenimas. 
Reikia pranešt savo patyrimą ir pa
duot adresą, kur dirbai paskutinį sy
kį. Kreiptis: John Števenson,

High st., Randolph, Mass.

PIKNIKAS
5-KIŲ METŲ SUKAKTUVES

7 Rugpiučio-Aug., Ned eltoj, 1938 
OLYMPIA PARKE

• i . * i f '

Prie Quinsigamond Ežero, Shrewsbury, Mass.
Rengia Suvienyti Lietuvių Kliubai Mass. Valstijoj:

So. Bostono, Worcesterio, Lawrence’o, Haverhillio, Pea
body, Lynno, Lowellio, Brocktono, Stoughtono, Cam- 
bridge’aus, Hudsono. Gardnerio, Atholio. Visi Kliubai 
suvažiuos į pikniką ir iškilmingai minės 5 m. sukaktu
ves nuo Kliubų susivienijimo.

Dainuos Aušrelės ir Aido Chorai.
Bus daug kalbėtojų, iMass. valstijos visa vyriau-' 

sybė, Worcesterio majoras. Lietuviai kalbėtojai: 
F. J. BAGOČIUS ir A. O. ŠALNA.

Gerbiamieji! Prašome visus dalyvauti šiame 
piknike. Pilnai busit patenkinti.
ŠOKIAMS GRIEŠ J. DIRVELIO ORKESTRĄ. 

KELRODIS. Atvažiavę nuo Bostono, ir privažiavę
White City, pasukite po kairės.
Atvažiavę nuo Worcesterio, kaip tik pervažiuosit 
tiltą, sukit po dešinės. Biskj pavažiavę pamatysite 
iškabas kur pikniko parkas. Pikniko RENGĖJAI.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO- 
TUS. KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai («torage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1R54 DORCHESTER AVE..

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

2

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
1OO Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

FORD Ą.
Šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
mylią ant 1 galiono gazolino. Su
taupysi daug pinigą. Jei turi se
ną karą, mes duosim gerą kainą. 
Atvažiuok pas mus ir klausk J. 
PETERSONO. Aš lietuvis. Galiu 
suseivint jums nemažą nuošimtį. 
Parduodam FORDUS ir LIN- 
COLN-ZEPHYRUS naujus ir 
pavartotus, fr daugybė kitokią 
pavartotą karą turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3100.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir -abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku. i /
J. L. PAŠAKARNIS, QI D. 

417 Broadway, So. Boston, Mass.

Kodėl? Už tą patį tavorą 
vienur skaito 

brangiau, o kitur pigiau.
TODĖL, kad nekurie štorai turi mokėt bran- 

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

TĖMYKIT
w

M 
04

pi-

MEDICINOS DAKTARAS ’ į

H. M. LANDAU
Specialistas Veneriškų ir \ 

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

Kovo
FAŠISTŲ) 
VALENCIJ 

T
Dingo gener 

I lis pabaigti L

Generolas 
I kad jo gaujos 
I jilistu ofensj 
I dėjo iš Katak 
I per Ebro upę. 
I jalistų sparna 
I sai “sunaikini 
I riausybininkų 
I kiti 4000 buv 
I svėn. Jų nt 
I "baisus.”

Jeigu tas ir 
visgi nuostoli 
kie jau “baisi 
tai nori juos 
riausybininkų 
voj dalyvavo 
Kovos tęsėsi i 
Lojalistai atsi 
keturkampių 
kelioliką mies 
ų-riausį fašisl 
dezą. Be to, j: 
If daugybę ai 
du ir apie 6 
i jeigu visa t

■ OUO vyrų, t<
■ ?a jau dideli 
Iftoliai čia bui 
jinai didesni.

Bet tentori 
I kuriuos loja 
I ofensyvą pae 
I žu nėra visi j 

Svarbiausis 
vos laimėjin 
kad tapo sua 
lo Franco žyg 
riją. Mussoli 
prisiuntęs šita, 
gybę amunicij 
Visos fašistų 
sutrauktos Vai 
tan ir jie tikri 
miestą paimti. 
Valencija, jie 
supti Madridą 
mėti dar šią va 

Bet netikėti 
smūgis nuo Ba 
sės sumaišė visu 
aus. Fašistai bi 
palikti Valenciji 
visas jėgas riš t 
Ebro paupį.

Visas jų žygi; 
unciją tuo budu 
tančius bombų 
imunicijos reiki 
Ebros frontą.
Lojalistų vadov 

bd generolui F 
to reikės mažiai 
kinesių antram ž 
’deneiją suorgar 
Morą mėnesių 
’Solinis prigat 
tojos amunicijos

Tuo tarpu ate 
Mėnuo, lietinį 

kuomet karo 
kadaro beveik ne 
Ralistai gi tuo i 

daugiau kari 
Pagamins daug: 

^laivių, matyt, 
"‘kokiu nors budu 

°ęs žinios sako, 
;''rami Ispanijos 
* atkakliai koi 
j'jdoniŲ mašinų. 1 

, J itališkų ir i 
.M pusė—so vietiš 
wniai.
^lono uoste i 

C Nogimas
submannuj 

du jurininką

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.
gal.

gal.
gal.
gal.

cut gal. 95c.

1.50

2.25 
98c.
1.75

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir į to- 

1 Limas vietos.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

o
gal.

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

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

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

Ir kitus tavorus pas mus pirkaite pigiau. Ateikite 
persitikrinti.
SOUTH BOSTON HARDWARE, INC.

J. KLIMAS, Vedėjas.
290 BROADWAY,

(Prie D street kampo)

Ready mixed Paint, $1.00
(Tos Kainos tik per

SOUTH BOSTONE.
Tel. SOU 1756

28 METAI PATYRIMO
s 

KUOMET TAU BUS REIKALINGAS g
LAIKRODIS, ŽIEDAS, LENCIŪGĖLIS R

arba kitokie auksiniai, sidabriniai daiktai, tai S
VISUPIRMA UŽEIK PAS MUS. b

Užlaikėm geriausius Waltham, Elgin, Hamilton, 8
Bulovą. Vėliausios mados, didelis pasirinkimas. 
Šliubinių Žiedų, Engeidžment Deimantų, Vestu- h 
vių ir Gimimo dienos dovanų pasirinkimas. 
Geriausių kompanijų RADIOS, SKALBIAMŲ h 

. MAŠINŲ, FRIGIDAIRE Šaldytuvai, Namų ap- R 
valymui Mašinos, Aliejiniai PEČIAI.____ R

PATAISOME Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Per- b 
dirbam į vėliausios mados pigiai ir gerai. Duodam b 
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, SO. BOSTON, 

* Tel. SOUth Boston 4649

j NORINT PIRKT AR PARDUOT 
Į NAMUS ARBA INŠIURINT 

GERIAUSIA PAS

:Edw. L. Hopkins 
į 362 W. BROADWAY 
! SOUTH BOSTONE 1

BAYVIEW !
MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston 

1058
AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER
IR TROKŲ
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokią išdirbysčią.

CO.
MASS. 8

j Peter Trečiokas ir
» Jo* Kapočiumi — s aviniuką L 
i
J Taisymo ir demonstravimo viata:

1 HAMLIN STREET
! Kamp. East Eighth St.

SO. BOSTON, MASS.


