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Socialistai Reikalauja
Steigti Darbo Partiją

DEMOKRATAIS NEGA
LIMA PASITIKĖTI.

Kongrese jie pasirodė ar
šiausi reakcininkai ir dar

bo žmonių priešai.
Kongresas išsiskirstė su 

didele gėda. Daugelis de
mokratų, kuriems paskuti
niuose rinkimuose Ameri
kos darbininkai parodė to
kį didelį pasitikėjimą, virto 
tikrais išdavikais ir balsavo 
kartu su aršiausiais reakci
ninkais prieš svarbiausias 
reformas. Jie sabotažavo 
Roosevelto sumanytą Vy
riausiojo Teismo reformą, 
sabotažavo algų ir valandų 
įstatymą ir nepraleido daug 
kitų naudingų sumanymų.

Šita demokratų veidmai- 
nybe pasipiktino ir CIO va
das John L. Lewis. Ypač jis 
aštriai pasmerkė tuos veid
mainius, kuomet jie sabota
žavo algų ir valandų bilių.

Pasinaudodami šitomis 
progomis, socialistai pada
rė Lewisui ir jo vadovauja
mai Non-Partisan Lygai pa
siūlymą steigti Amerikoje 
darbo partiją, kuri gintų 
darbininkų ir farn 
kalus.

New Yorko valstijos so
cialistų organizacijos pil
domasis komitetas, daryda
mas šitokį pasiūlymą, savo 
pareiškime sako:

“Lewiso kritika demo
kratų partijos parodo tą 
faktą, kad darbininkai jau 
pradeda suprasti tikrąją 
politinę padėtį Jungtinėse 
Valstijose. Daugelis jų bal
savo už p. Rooseveltą, tikė
damiesi kad jis išvesiąs ša
lį iš ekonominės balos ir 
parūpins minioms apsaugą.

“Šitaip darydami jie ne
pastebėjo, kad p. Roosevel- 
tas, nežiūrint kaip, geri butų 
jo asmeniški norai, visų pir
ma buvo demokratų parti
jos lyderis. Jie nepastebėjo, 
kad demokratų partijos 
aparatas, kaip mes socialis
tai visuomet tvirtinom, yra 
kontroliuojamas tokių su
gedusių organizacijų, kaip 
Tammany Hali šiaurėj ir 
kitos lygiai reakcinės gru
pės pietinėse valstijose.

“Dabar darbininkai gavo 
gerą lekciją. Dabar jie jau 
pamatė, iš kokių gaivalų 
susideda demokratų parti
ja. Demokratai sabotažavo 
algų ir valandų bilių ir ki
tas sociales reformas. Ir 
Mr. Lewis jau pamatė, kad 
neturi darbininkai draugų 
senose partijose. Jis jau iš
kelia mintį, ar nebūtų ge
riau darbininkams išvystyt 
savo partiją.

“Dėl to negali būt jokios 
abejonės. Kaip tas Britani
jos angliakasys Keir Har- 
die kadaise pasakė, ‘darbi
ninkai tik tada turės “drau
gų” politikoj, kuomet jie 
bus taip stiprus, kad drau
gai jiems bus nebereikalin
gi, o jie bus stiprus tik tada, 
kai išvystys savo partiją.* 
Taigi tegul p. Lewis ir kiti 
unijų vadai aiškiai pasisa
ko už nacionalę Farmer- 
Labor partiją. Tada, ir vien 
tik tada, darbininkai galės 
pasiekti ko nori.”

Už darbo partiją pasisa
kė ir Sočiai Democratic Fe

deracija, kuri sudaro deši
nįjį Amerikos socialistų 
sparną. Ji kreipėsi į Ameri
kos Darbo Federaciją ir 
CIO, siūlydama joms susi
tarti ir bendromis jėgomis 
įkurti “trečią partiją,” kuri 
jau 1938 metais galėtų iš
statyti savo kandidatus į 
Kongresą.

Nėra abejonės, kad, anks
čiau ar vėliau, Amerikos 
darbininkai turės įkurti sa
vo politinę organizaciją.

Prigėrė Antanas 
Čepulis.

Buvo gerai žinomas Wa- 
terburio apylinkėj.

Netoli nuo Waterburio 
pereito penktadienio vaka
rą prigėrė Antanas Čepulis, 
45 metų amžiaus lietuvis. 
Velionis dirbdavo Water- 
bury, o gyvendavo Water- 
towne pas Mykolą Burnei- 
kį, prie pat Winnemaug 
ežero. 20 rugpiučio vakare 

Į Čepulis, Burneikis ir da keli 
vyrai nutarė, nueiti ežeran 
išsimaudyti. Kai visi išsi
maudė ir pradėjo rengtis, 
tai apsižiūrėjo, kad Čepulio 
nėra. Jie manė, kad jis bus 
jau parėjęs namo. Neradę 

1 jo namie, nuėjo pas kaimy
ną Blažį pasiteirauti, ar nė
ra Čepulio tenai. Nei vie
nam neatėjo į galvą mintis 
jieškot jo ežere, kur jie 
maudėsi. Tik Blažys supra
to nelaimę ir tuoj pašaukė 
policiją. Atsivežus geleži
nius kablius, policija pra
dėjo graibyt ežero dugną, ir 
apie vidurnaktį užkabino 
Čepulio lavoną. Jis buvo 
nuskendęs tik 3 pėdų van
deny, apie 30 pėdų nuo 
kranto. Velionis ilgai gyve
no Waterburio apylinkėj ir 
buvo čia gerai lietuviams 
žinomas.

Šitą žinią “Keleiviui” pri
siuntė drg. Kari Deneberg.

Kunigas Atstovaus 
Amerika Lietuvoj.
Iš Washingtono praneša

ma, kad Roosevelto valdžia 
paskyrė šios šalies atstovu 
Lietuvoje liuteronų dvasiš
kį iš Havre miestelio, Mon
tanos valstijos. Jis vadinasi 
Rev. Owen J. C. Norem, 35 
metų amžiaus. Didelėms 
valstybėms skiriami seni ir 
prityrę diplomatai, bet Lie
tuvai Washingtonas pasky
rė mažai kam žinomą kuni- 
gužį. Anot tos pasakos, pa
gal vyrą ir kepurė.

BE LEIDIMO LENKIJOJ 
NEVALIA PERSI- 

KRAUSTYT.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad prie tos leidimų naštos, 
kuri ir be to jau buvo var
giai žmonėms bepakeliama, 
dabar pridėta da ir krausty
mosi leidimai. Iki šiol be 
leidimo negalima buvo na
mo pasistatyti, negalima se
no triobesio nugriaut, nega
lima medžio nukirsti, o da
bar da be policijos leidimo 
negalima bus ir persikraus
tyti iš vieno buto į kitą. Ar 
galima stebėtis, kad. prieš 
šitokią nelaisvę liaudis jau 
pradėjo maištus kelti!

Rusų Lakūnų Ne
suranda.

Apie 6 Sovietų lakūnus, 
kurie skrido iš Maskvos per 
šiaurės ašigalį į Ameriką ir 
13 rugpiučio savo kelionėj 
dingo, iki šiol nėra jokios 
žinios. Rusų stotis šiaurės 
ašigaly sakosi pereitą ne- 
dėldienį vėl girdėjusi radio 
signalų, tačiau negalėjo jų 
suprasti. Šį panedėlį iš Ala- 
skos buvo išskridęs dideliu 
Sovietų Rusijos orlaiviu 
garsusis Australijos tyrinė
tojas Sir Hubert Wilkins. 
Jis buvo nulėkęs į šiaurę 
apie 1,500 mylių tuo keliu, 
kuriuo rusai turėjo skristi, 
bet dingusių lakūnų niekur 
nematė nei pėdsakų. Alas- 
kos pakrašty, Barrow uoste, 
dabar stovi rusų ledlaužis 
“Krasin,” kuris turi atsive
žęs ant savo denio 3 didžiu
lius lėktuvus, bet rūkas te
nai toks tirštas, kad orlai
viai negali lėkti. Prie tų lėk
tuvų sėdi trys pagarsėję So
vietų oro tūzai: Michajil 
Vodopjanov, Vasilij Molo- 
kov ir Anatolij Aleksiejev. 
Jie laukia patogaus oro.

Jieškojimas sukasi apie 
Alaską, nes apie tą vietą 
rusų lakūnai yra prapuolę.

Kolumbo Vyčiai Ap
dėti Mokesčiais.

Turės mokėti po 25c. kovai 
su komunizmu.

San Antonio mieste, Te- 
xas valstijoj, 20 rugpiučio 
pasibaigė Kolumbo vyčių 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo šimtai Amerikos ir 
Kanados klerikalų. Pasku
tinę suvažiavimo dieną jie 
prakeikė komunizmą ir 
Meksikos valdžią, kurie ne
leidžia kunigams iš tikėji
mo biznio daryti. Bet di
džiausia “žmonijos nelai
mė” esąs komunizmas, to
dėl suvažiavimas nubalsa
vo apdėti visus savo organi
zacijos narius 25 centų mo- 
kasčiu ir vartoti tuos pini
gus kovai su komunizmu.

Apie pikčiausį žmonijos 
priešą fašizmą, kuris už
puola silpnesnes tautas, de
gina miestus ir žudo nekal
tus žmones, klerikalų sei
mas visai neužsiminė.

ANGLIJA ĮSAKĖ SAVO 
LAIVAMS SKANDINT 

UŽPUOLIKUS.
Anglija jau pradeda ne

tekti kantrybės. Ir nestebė
tina. Kaip ji fašistams ne
pataikauja, o jie vis sten
giasi iš pasalų užduot jai 
smūgį. Ju orlaiviai ir sub- 
marinai- Ispanijos pakraš
čiuose nuolatos užpuola 
Anglijos prekybos laivus. 
Todėl pereitą sąvaitę vi
siems Anglijos karo laivams 
Ispanijos pakraščiuose bu
vo įsakyta skandinti visus 
užpuolikus, kurie užkabins 
anglų vėliavą.

ITALIJA PASTATĖ AN
TRĄ KARO LAIVĄ.

Dviejų mėnesių laikotar
py Italija paleido jūron jau 
antrą 35,000 tonų talpos ka
ro laivą. Liepos 25 dieną 
Trieste buvo nuleistas šar
vuotis “Vittorio Veneto,” o 
pereitą sąvaitę Genujoj nu
leistas tokio pat tipo šar
vuotlaivis “Littorio.” Ban
krutuojanti Italija nenori, 
mat, apsileisti turtingos 
Anglijos laivynui.

ITALAI PUOLA 
SANTADERĄ.
Mussolinis atsiuntė Ispani

jon 3 naujas divizijas.
Ispanijos fašistų vadovy

bė giriasi, kad jų kariuome
nė šiaurės Ispanijoj paėmu
si nelaisvėn 14,000 baskų ir 
šios sąvaitės pabaigoje pa
imsianti jau paskutinę bas
kų drutvietę — Santaderą. 
Ant to miesto einančios 
penkios fašistų kolonos. Bet 
paimtas baskų nelaisvėn 
vienas italų karininkas pa
aiškino, kad visą šitą ofen- 
syvą prieš Santaderą veda 
ne ispanai, bet italai. Šitam 
tikslui Mussolinis tik šiomis 
dienomis prisiuntęs 3 divi
zijas reguliarės italų armi
jos su orlaiviais, tankais ir 
kitais karo pabūklais. Taigi 
teisybę Ispanijos vyriausy
bė sako, kad jeigu ne sveti
mos valstybės, tai Ispanijos 
fašistai senai jau butų su
valdyti.

Kunigaikštis Galici- 
■ nas Kalėjime.

* Iš Maskvos pranešama, 
kad tenai buvo nuteistas 5 
metams kalėjimo kunigaik
štis Boris Galicinas, kuris 
prie caro valdžios buvo vie
nas žymiausių didžiūnų. 
Sovietų valdžia jam buvo 
davusi darbo jvvbirėti gat
vių grindimo garažą Mask
voje. Dabar paaiškėjo, kad 
jis tenai vogdavo valsty
bės turtą: nupirkdavo pa
laikį troką, sutaisydavo jį 
valdžios garažo lėšomis ir 
paskui parduodavo valdžiai 
kaip naują, o pinigus įsidė
davo savo kišeniun. Už šitą 
vagystę jis dabar turės sė
dėti 5 metus.

2 ORLAIVIAI BOMBAR
DAVO ANGLŲ LAIVĄ.
Atėjęs į francuzų uostą 

Port Vendres anglų preky
bos laivas “Noemijulia” šį 
panedėlį pranešė, kad Ispa
nijos pakrašty jį buvo už
puolę du orlaiviai ir stengė
si paskandinti. Kelios bom
bos nukritusios vandenin 
visai arti laivo ir sprogda
mos visą laivą apliejusios 
vandeniu. Laivui tačiau pa
vyko pasprukti. Spėjama, 
kad orlaiviai buvo fašistų.

FAŠIZMAS PO MENO 
PRIEDANGA.

Šiomis dienomis Vokieti
jos fašistai šaukia savo par
tijos suvažiavimą Nurem- 
berge. Kad į tą jų mitingą 
galėtu atvykti ir Austrijos 
naciai, Hitlerio inžinieriai 
sugalvojo “meno parodą” 
Miuncheno mieste, ir pa
kvietė į tą parodą Austrijos 
nacius. O iš • Miuncheno 
traukinys busiąs paruoštas 
tiesiai į Nurembergą, kur 
posėdžiaus Hitlerio partija.

JUODVEIDIS GREEN NU
ŽUDYTAS ELEKTROS 

KĖDĖJ.
Pereitą žiemą viename 

New Yorko apartmentų bu
vo pasmaugta 1 moteris var
du Mary Case.< Jos lavonas 
paskui buvo ps guldytas vo- 
nion ir vonia ] rileista van
dens, kad išromytų, jog ji 
prigėrė. Už jos mirtį perei
tą sąvaitę Ossiningo kalėji
me buvo nužudytas elekt
ros kėdėj juodveidis Major 
Green, kuris pįs ją tarnau
davo. ;

Lenkijoj Generalis 
Valstiečių Streikas.

Kovoj su policija 17 ūkinin
kų nušauta ir daug sužeista.

Associated Press žinių a- 
gentura praneša iš Varšu
vos, kad Lenkijos ūkininkai 
paskelbė generalinį streiką 
ir kad dabar po visą šalį į- 
vyksta kruvinų susirėmimų 
tarp policijos ir streikuo
jančių valstiečių. Išrodo, 
kad streikas yra tokio pat 
pobūdžio, kaip 1935 metais 
buvo Lietuvoje, nes žinių 
agentūra sako, kad Lenki
jos valstiečiai būriais pikie- 
tuoja vieškelius ir niekam 
neleidžia vežti į miestus 
pieno, kiaušinių, daržovių ir 
kitų valgomųjų daiktų. Pi- 
kietuoją ūkininkai esą apsi
ginklavę kuolais, špatais, 
šakėmis, ir kitokiais įran
kiais. Matyt, streikas at
kreiptas ir prieš fašistinę 
valažią, nes policija puola 
ūkininkus visu savo žiauru
mu. Žinios sako, kad iki 21 
rugpiučio jau 17 ūkininkų į- 
vairiose Lenkijos dalyse bu
vę nušauta ir daug sužeista, 
iš kurių taip pat ne vienas 
da mirsiąs. Daug esą suim
tų. Telegrama, datuota 21 
rugpiučio, sako: “Tarp Ja
roslavo ir Timanovo šią
nakt girioj nakvoja 5,000 
ūkininkų. Jie yra iš tos gru
pės, kuri kuolais, kastuvais 
ir šakėmis apsiginklavusi 
čia mušėsi su policija.”

Valstiečių nerimas ir ne
pasitenkinimas tautininkų 
diktatūra Lenkijoj senai 
jau buvo jaučiamas.

Leningrade Sušau
dyti 8 Darbininkai.

Telegramos sako, kad 
pereitą sąvaitę Leningrade 
buvo paskelbtai 8 darbinin
kų sušaudymas.1 Jie buvo 
pasmerkti kaip “t’,ockinin- 
kai,” kurie ardė mašinas ir 
žudė ištikimus darbininkus. 
Smulkmenos nepaaiškintos. 
Užsienio spauda mano, kad 
pasmerktiesiems dirbant tu
rėjo atsitikti kokia nelaimė, 
kurioj buvo užmušta žmo
nių, todėl jie buvo apkaltin
ti kaip “ardytojai, žmogžu
džiai ir Trockio agentai.”

Dabar, esą, pradedama 
areštuoti jau ir jaunimo or
ganizacijų nariai kaip 
“trockininkai.”

JAPONŲ LAKŪNAI KI
NIJOJ DARYSIS HARA- 

KIRI.
Tokijos laikraščiai rašo, 

kad japonų lakūnai, kurie 
bus priversti Kinijoj nusi
leisti, kiniečių nelaisvėn ne
pasiduos. Kiekvienas jų pa
darysiąs hara-kiri. Hara- 
kiri reiškia perskrosti sau 
pilvą ir išleisti žarnas. Pas 
japonus tai skaitoma gar
bingiausia mirtis.

NUSTATĖ RHODE IS
LANDO SIUVĖJAMS 

ATLYGINIMĄ.
Algų minimumo taryba 

Rhode Island valstijoj nu
statė taisyklę, kad siuvimo 
pramonės darbininkams tu
ri būt mokama nemažiau 
kaip 35 centai į valandą. Ir 
visoms drapanų siuvimo 
firmoms toj valstijoj išsiun
tinėta pranešimas, kad nuo 
18 spalių jos privalo mokė
ti moterims ir vaikams ne
mažiau 35 centų į valandą.

KINIEČIAI NUSKANDI
NO 7 JAPONŲ LAIVUS.

Japonai išsodino da 50,000 
kareivių. Amerikos karo 

laive sužeista 18 jurininkų.

Kinijos karas su Japoni
ja jau pleška. Mūšiai eina 
keliuose frontuose, bet at
kakliausia kova verda Šan
chajaus miesto apylinkėse. 
Užėmę senovės Kinijos sos
tinę Peipiną (Pekiną), ja
ponai pasiryžo išvyti kinie
čius ir iš Šanchajaus. Tuo 
tikslu jų laivai išsodino te
nai keliolika tūkstančių ka
reivių. Bet kiniečių spėkos 
čia buvo daug didesnės ir jie 
pradėjo išsodintus japonus 
varyt atgal į Uangpu upę.

Japonų karo laivynas tuoj 
atvežė saviškiems sustipri
nimų. Laivai su naujais ka
reiviais sustojo netoli Šan
chajaus, laukdami progos, 
kada galės įplaukti į Uang
pu upę ir tuos kareivius iš
kelti krantam Kad, apva
lius upės pakraščius nuo vi
sokių pavojų, apie 20 japo
nų lėktuvų pradėjo bom
barduoti kiniečių pozicijas. 
Amerikos korespondentas, 
kuris tėmijo šitą japdnų 
ataką, sako, kad japofrai 
vartoja ypatingą praktiką. 
Jų orlaiviai sukasi ore labai 
aukštai, kad nuo žemės jų 
negalėtų priešas pašauti. 
Įsižiūrėję vietą, kurion jie 
nori pataikyt, jie neria že
myn vanago spartumu ir, 
kai jau būna arti tikslo, pa
leidžia ant syk visas savo 
bombas ir tada šauna vėl 
aukštyn.

Kiniečių priešlėktuvinės 
kanuolės smarkiai juos šau
dė, bet nepataikė nei vie
nam. Užtai vienas priešlėk
tuvinis šovinys, krisdamas 
jau žemėn, pataikė į Ame
rikos karo laivą “Augustą” 
ir sprogdamas pridarė di
džiausių nuostolių. Vienas 
amerikiečių jurininkas bu
vo užmuštas, 18 jurininkų 
sužeista ir laivas smarkiai 
apardytas.

Nuo japonų ir kiniečių 
bombų tą naktį Šanchajuje 
kilo labai daug gaisrų. Kai 
kurie korespondentai sako, 
kad degė ketvirtdalis mie
sto.

Uangpu upėj, ties francu
zų kvartalu, japonai buvo 
apleidę 6 savo laivus. Ki
niečiai tuoj į tuos laivus su
lipo, išvedė juos į upės vi
durį, išsprogdė jų dugnus ir 
paskandino upėj, užtverda
mi tuo budu j japonų karo 
laivams kelią.

Japonų laivynas vis dėl 
to nepasitrauks nuo Šan
chajaus. Kai negalėjo jįneiti 
Uangpu upėn, ‘ tai pradėjo 
laipinti savo kareivius kitoj 
vietoj. Japonų kariuomenei 
kelianties krantam, jų laivy
nas smarkiai šiaude iš ka- 
nuolių per saviškių galvas į 
pakraštį, kad neprileidus 
artyn kiniečių. ’ Nežiūrint to, 
kiniečių kulk asvaidininkai 
įsitaisė lizdus, visu pakraš
čiu ir skerst.e skerdė japo
nus, kurie pl aukė valtimis į 
krantą.

Tuo pačip laiku pakilo 
oran kiniečių orlaiviai ir 
ėmė mėtyt bombas į japonų

Tolymų Rytų Karas Liep- 
snuoja Visais Frontais' ■

karo laivus. Vienas japonų 
naikintuvas buvo nuskan
dintas, o kitas sugadintas. 
Taigi trumpu laiku kinie
čiai sunaikino 7 japonų lai
vus.

Japonai vis dėl to pastatė 
ant savo ir kareivius iškėlė 
į krantą. Jie sakosi išsodinę 
50,000 vyrų, bet kiniečiai 
sako, kad tik apie 10,000.

Iš visko matyt, kad šian
dien kiniečiai jau nebe ta 
tešla, kurią pirma japonai 
galėjo taip lengvai minkyt. 
Šiandien kiniečių armija 
jau modernizuota, turi gerų 
ginklų ir moka kovoti. Pe
reitą sąvaitę ji numušė že
mėn jau 7 japonų orlaivius. 
Jei prie to pridėsim sunai
kintus 7 japonų laivus, tai 
jau pusėtinas smūgis prie
šui užduotas.

Šitą supranta ir patys ja
ponai, todėl jų ministeris 
pirmininkas įspėjo savo ša: 
lies gyventojus, kad jie nė- 
sititikėtų greitos ir lengvos 
pergalės. Karas su Kinija 
busiąs ilgas, sunkus ir daug 
reikalausiąs aukų. ,Bet kito
kios išeities nesą. Japonija 
turinti nubausti Kinijos ar- 
rrtiją, kuri drįso priešinti^ 
japonams.

Sėt katrie ištikrujų bus 
nubausti, tai da turės paro
dyt ateitis. Žinios jau sako, 
kad Sovietų Rusija siunčia 
Kinijai orlaivius ištisais 
traukiniais.

PITTSBURGHO RIAU
ŠĖSE SUŽEISTA 11 

ŽMONIŲ.
Pittsburghe šį panedėlį į- 

vyko didelės riaušės prie 
Heppenstallo plieno dirbtu
vės, nes savininkas Hep- 
penstall kėsinosi smurtu ati
daryti savo dirbtuvę, kurią 
streikuojantys darbininkai 

buvo užrakinę. Prisisodinęs 
kelis automobilius streik
laužių, jisai atpiškėjo su 
jais prie dirbtuvės vartų ir 
pasiėmęs kūjį pradėjo lauž
tis per pikietų eiles. Pikie- 
tuotojų buvo apie 1,000. Ki
lo riaušės, per kurias buvo 
sužeista 11 žmonių.

SAN FRANC1SCO KINIE
ČIAI SUDĖJO $1,250,000 

KARUI.
Sujaudinti pirmutiniais 

Kinijos armijos laimėji
mais, San Francisco mieste 
apsigyvenę kiniečiai perei
tą sąvaitę sudėjo $1,250,000 
aukų japonams mušti. Pini
gai bus pasiųsti Kinijos ar
mijai. San Francisco mieste 
kiniečių esą apie 17,000.

NUŠOKO NUO EIFELIO 
BOKŠTO..

Paryžiuje, apie Eifelio 
bokštą, dabar vyksta tarp
tautinė paroda. Pereitą su- 
batą nežinomas vyras įlipo 
į Eifelio bokštą ir nušoko 
500 pėdų žemyn, tiesiai į 
parodos vidurį. Kilo didelis 
sujudimas.

ŠALIES SKOLOS PERĖJO 
JAU $37,000,000,000.
Jungtinių Valstijų val

džios skolos šį panedėlį jau 
perėjo 37 bilionus dolerių. 
1930 metų pabaigoje jų bu
vo tik 16 bilionų.

i
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5 APŽVALGA J
KAIP FRANCUZAI AIŠ

KINA SOVIETŲ ĮVY
KIUS.

Dėl vykstančių Sovietuo
se areštų ir šaudymų fran- 
čuzai neturi vienodos nuo
monės. Užsienio reikalų 
ministerijos organas 
“Temps” žiuri į tuos reiški
nius tikrai fašistinėmis aki
mis. Jam rodosi, kad—

“Naujas rusų caras, Stali
nas, puikiai žino, ko jis nori ir' 
kur eina. Jis suprato marksis
tinės ideologijos nerealumą ir 
pasaulinės revoliucijos mitą. 
Geras socialistas, bet rusų pa
triotas, jis, visų pirma su
pranta pavojų, kurį šiam kra
štui sudaro ši ideologija ir šis 
mitas. Jis, matyti, svajoja 

• apie ‘apšviestą despotizmą,’ 
apie savo rūšies ‘tėvišką reži
mą,’ lygiai nutolinta nuo ka
pitalizmo ir nuo komunizmo 
chimerų.

Kadangi šitai “chimerai” 
(marksistinei ideologijai ir 
pasaulinei revoliucijai) Ru
sijos žmonės, ypač senieji 
revoliucionieriai, yra šven
tai įtikėję, tai Stalinas, jų 
pertikrinti negalėdamas, 
vartoja “grūdintą geležį.”

Žudomų revoliucionierių 
kraujo “Temsui” negaila, 

nes, blogą kraują nulei
dus, Rusija galinti sustip
rėti, kaip j i “sustiprėjo 
iš kraujo srovių, nuleistų 
Jono Baisiojo ir Petro Di
džiojo.” Dabar ji galinti su
stiprėti ta prasme, kad “su
sidarys totalitarinė valsty
bė,” tai yra tokia valstybė, 
kurią rekomenduoja fašis
tai.

“Tempsui” nepatinka tik 
tas, kad “laikinai Rusijos 
armijai nukirsta galva,” su- 

(šaudyti ’ visi geresnieji ge
nerolai. ! Lenkijos pasieniu 
visi armijos korpusai pasili
ko be vadų. Tas negalėjo 
nesusilpnint puolamąją ir 
ginamąją Sovietų armijos 
jėgą.

Tai yra labai vienpusiš
kas, nedraugiškas ir piktai 
tendencingas dalykų aiški
nimas.. Jo tikslas yra įtikin
ti skaitytojus, kad Markso

Dėl šito p. Vitaičio išsišo
kimo, “Lietuvos Žinios” da
bar pastebi:

“ ‘Tėvynė’ iš entuziazmo 
čia bus perdaug pasakiusi. 
Viena, vyskupo Reinio ji taip 
entuziastingai nepriėmė ir jo 
taip nebrangina. Na, o jei nu
vyktų komunistai?”
Ką gi dabar pasakys p.

Vitaitis?
KUNIGŲ REKOMEN

DUOJAMI “GYDY
TOJAI.”

“Laisvoji Mintis” paduo-lviw
da ištisą sąrašą daktarų, .jygų negali išmokti anglų 
kuriuos kunigai rekomen- kalbog ir policmanai muš^ 
(luoja įvairioms ligoms gy- juos ]azc]omis per tas dide-

. .. . .. . . les galvas, kaip veršius.Štai tie “specialistai” ir _ \

KĄ MUSSOLINIO AGENTAI RAŠO! 
APIE LIETUVIUS

“Didgalviai, mėlynakiai ap-1 
sibliausę veršiai.”

Mussolinio organas, “Ga-' 
zetta dėl Popolo,” įdėjo du 
straipsniu apie lietuvius, 
vieną liepos 11, antr^ 20 
dieną. Abudu straipsniai ra
šyti iš Kauno Mussolinio a- 
gento ir abudu pilni melo ir 
šmeižtų apie lietuvius. Lie
tuviai esą didelėm galvom, 
mėlynom akim žmonės ir 
labai panašus į apsiblausiu
sius veršius. Jie esą baisiai 
ištyžę, nerangus, ir net pa
tys jų gabiausieji, kurie yra 
išvažiavę Amerikon, negali 
Čia prisitaikyt prie naujų są-

Amerikos Kareiviai Kinijos Fronte.

kokiais atsitikimais jie bu-( Taip rašo apie amerikie- 
na “pamačlyvi:” čius lietuvius. Mussolinio

“Gazetta dėl Popolo,” ku
rią cituoja “Lietuvos Ži
nios” šių metų 28 liepos lai
doje.

Štai ištrauka žodis-žodin:
“Kuomet Jungtinėse Vals

tijose įvyksta neramumai, ra
šo specialus korespondentas 
Sandro Voltą, kuomet Chica- 
goj, Philadelphijoj ar Bostone 
iškyla streikai, Amerikos 
spaudos agentūros išsiuntinė
ja laikraščiams fotografijas, 
kuriose matyti policmanas, 
pliekiąs su lazda darbininkams 
per galvas. Tie didgalviai ir 
mėlynakiai žmonės, panašus 
savo išraiška į apsiblausiusius 
veršius, kurie abuojai sau 
kenčia policmanų smūgius, be
veik visada yra išeiviai lietu
viai, Jie nepajėgia asimiliuo-

šis vaizdelis parodo Jungtinių Valstijų kareivius ant stogo, pasirengusius ginti ame
rikiečių kvartalą Šanchajaus mieste, kur dabar eina smarkiausia kova tarp kiniečių 
ir japonų. Šanchajus yra didžiausis Kinijos uostas, turi apie 2,000,000 gyventojų.

š-v. Andrius užtariąs mer. 
gas, kad gautų gerą jaunikį.

šv. Agota apgina nuo ug
nies.

šv. Antanas yra kiaulių pa- j 
tronas.

šv. Apolonija yra nuo dan-1
tų gėlimo.

Šv. Barbora — nuo mirties '
kare.

i Šv. Blažiejus — nuo gerk-.
lės skaudėjimo...

Šv. Katrina yra mokinių 
globėja.

šv. Kozmas ir Damijonas
yra gydytojų patronas.

šv. Erazmas — gydąs pilvo 
skaudėjimus.

šv. Eulogijus yra šaltkalvių
ir arklių patronas.

šv. Jurgis yra gyvulių ban
dos globėjas.

ŠV, Gertrūda yra nuvaranti' tis jiems skirtingoj kultūroj, 
nuo drabužių peles. ! .. -----------

šv. Goaras yra puodžių pa- ( pažangiausią 
tronas.

, šv. Gutmanas yra siuvėjų' N ei H pažangiau. 
patronas. -------

šv. Yta yra nuo gerklės 
skaudėjimo.

Žinoma, sauso ir jie ne
klauso. Jei, pavyzdžiui, ūki
ninko kiaulės neauga kaip 
reikia, tai jis turi nunešti 
klebonui “apierą,” o tada 
šventas Antanas pasirūpins 
jo kiaulėmis.

Rodos, sunku tikėti, kad 
---------v----- ---------  20-tame amžiuje šitokiom 
teorija praktikoje nepritai- Į kvailystėm kas tikėtų. O 
koma, ir todėl tuos žmones, betgi šventoj musų Lietuvoj 
kurie nuo tos teorijos neat-1 yra da žmonių, kurie joms 
sisako, Stalinas yra privers- tiki. ; 
tas šaudyt. Fašizmas, mat, | * * "Gtf/ ”.------
yra geresnė sistema, todėl t MISIJONTER1 AUS PA- 
Stalinas ir vedas Rusiiat i1 ' TARIMAS JAI REIŠ

KĖ MIRTI.
“Sandara” praneša

! ir vis dėlto tie išeiviai sudaro 
lietuvių tautos

dalį.”

Stalinas ir vedąs Rusijąt.į 
fašizmą. v ?

Keista, kad šitokias nesą
mones skelbia I “ ,
kuris atstovauja Francuzi- ( 
jos užsienio reikalų minis
terijos opiniją.

Visai kitaip, ir daug ra-’ 
cionališkiau, Sovietų įvy- ( 
kius aiškina Francuzijos ži-, 
niu agentūra “Havas.” Ji 
pažymi tą faktą, kad komu
nistų partijoj atsirado stipri 
opozicija Stalinui. Jo prie
šininkų atsirado visose val- 

. džios įstaigose ir net armi
joj. Taigi, norėdama apsi-’ 
saugoti nuo galimo sąmok
slo, Stalino valdžia sudarė 
kiekviename karo apskrity i 
po sovietą ir pavedė tiems 
sovietams karo apskričių 
vadovybę. Generolai tam 
pasipriešino ir taip kilo 
Stalino valdžios konfliktas ( 
su armijos vadais. Stalino' 
valdžia iš to suprato, kad 
generolai ištikrujų yra jos 
priešai, todėl, nieko nelauk
dama, greitai juos sučiupo 
ir sušaudė.

šitoks aiškinimas yra vi
sai logiškas ir galimas daik
tas, kad ištikrujų taip buvo.

1S

šioji lietuvių dalis yra šito
kie “veršiai,” tai kokie turi 
būt kiti, kurie gyvena pasi
likę “tautos vado” Smeto
nos užpečky?

Tik “minkšta košė.”
Apie kitus lietuvius Itali

jos fašistų oficiozas sako, 
kad tai esanti tik—

“...gležna maaė (minkšta 
košė), kuri nuo amžių yra pri
pratusi matyti kilnojant vals
tybių ribas per savo tyrlau
kius. Nežmoniškai skurdi že
mė, tris metų ketvirčius ap
klota ledo, papratino lietuvius: 
prie savojo skurdo, užbalza- 
mavo primityvišką tų žmonių 
prigimtį. Jie šiandien gyvena 

./.laikinose medinėse būdose,

lyvauja vaistininko, gydytojo 
ir valsčiaus sekretoriaus žmo-' 
nos... Jų tarpe buvo matyti ir 
kelios diplomatų žmonos, iš 
kurių lietuvės ponios kaip ga
lėdamos stengėsi nukopijuoti "i. 
manieras ir natūralią elegan-‘r ’ 
ciją. Buvo matyti keistų šiau-: 
dinių skrybėlaičių, papuoštų; 
dirbtinėmis gėlėmis, įvairių! 
spalvų kaspinai. besidraiką 
ant paskutinės mados sukne
lių, ir skurdus naminių lapių 
kailiai, kurie, matyt, buvo ke
lis sykius dažyti ir perdažyti, 
kad išrodytų brangus šiaurės 
kaileliai.”

Ar tai ne išjuokimas Sme
tonienės ir kitų Kauno “po
nių,” kurios pasipuošusios 
nublukusiomis lapių vuode- 
gomis ir “tautiškos mados” 
kaspinais, “kaip galėdamos 
stengiasi kopijuoti (užsie
nio) diplomatų žmonų ma
nieras ir eleganciją.” Vadi
nasi, mužikės nori susily
ginti su kultūringomis už
sienio moterimis!

Lietuvos armija esą tik 
juokai.

i Lietuvos tautininkai la
bai didžiuojasi savo armi
ja. Ji esanti taip puikiai iš
lavinta, tokia galinga, kad 
priešai bijosi Lietuvą užka
binti.

Tuo tarpu gi Mussolinio 
agentas daro iš tos armijos 
juokus. Jis sako, kad netik 
viena Lietuva, bet ir visos 
trįs Pabaltijo valstybės — 
Lietuva , Latvija ir Estija— 
kariniu žvilgsniu yra tik 0. 
Visos trys šitos valstybės 
karo metu gal galėtų kaip 
nors sudaryti 500,000 ka
reivių. Ir šitokia kariuome
nė pajėgtų atsilaikyti prieš 
motorizuotą rusų ar vokie
čių armiją nedaugiau kaip 
12 dienų. Tai esąs pačių ge
neralinių štabų tvirtinimas.

Todėl Mussolinio laikraš-1 lijos fašistai, iš kurių musų 
čio korespondentas, gražiai, tautininkai semia sau dva- 
Smetonos pavaišintas ir sišką įkvėpimą! Anot “Lie- 
“ponių” tarpe palaikytas, Į tuvos Žinių,” Mussolinio 
dabar rašo, . kad Lietuvos organas padarė iš Lietuvos 
gyventojai, ! tie “didgalviai tikrą karikatūrą.

mėlynakiai apsileidę ver
šiai,” visai nepaiso, kas su 
Lietuvos sienomis atsitiks, 
nes tų sienų Lietuvos ka
riuomenė vistiek neapgins.

“Tačiau Kaune keli tuzinai 
užsispyrėlių deda milžiniškas 
pastangas pasiekti tautinių 
Lietuvos idealų viršūnę: atsi
spirti kelias dienas prieš už
puoliko įsiveržimą daugių 
daugiausia dvylika, jjei gerai 
seksis.”
Atsilaikyti prieš užpuoli

ką kelias dienas, nedaugiau 
kaip 12, tai esąs aukščiau- 
sis Lietuvos karo vadovy
bės idealas.

Nežiūrint kaip Lietuvą 
niekina lenkai, nežiūrint 

i kaip ją žemina vokiečiai, 
I bet niekas jos taip neišjuo- 

L | kė ir neapšmeižė, kaip Ita-

I

laikraštis, Chicagos šitokį atsitikimą: i beveik taip, kaip senosios ari-
“Vienai lietuvei moteriai, iš :

Marųuettę Parko, daktaras Primityviška žmonių pri- 
patarė nebeturėti antro kudi- gimtis, vadinasi, puslauki- 
kio, nes gyvybei gręstų pavo- rifai žmonės, ir nežmoniškai 
jus. ,

Būdama tikinti,
pranešė apie tai 
čiam misionieriui, 1 
išbarė ją ir uždraudė naudoti piešia pasauliui Lietuvą 
bile kokią apsaugą, nes tai esą ir .QS gyventojus!
priešinga Dievo valiai. i

^‘Pora sąvaičių atgal šv. Į Jifi išjuokia net ir patį 
Kryžiaus ligoninėj tai mote- Smetoną, stengiasi
riai buvo padaryta operacija taip uoliai iš jų mokytis ir 
ir išimtas kūdikis gyveno apie, dažnai pasikviečia Mussoli- 
pusę valandos. Sunkiai susir- nio^ agitatorius pas save į 
go ir motina. Ji pagavo plau- svečius.
čių uždegimą. I Apie Smetonos “ponias” ir

“Nepasitikėdamos gydyto- nublukusias lapių vuodegas. 
j ui, kelios kūmutės nusprendė ( 
pagaminti kokių ten ‘vaistų’ > 
iš vyro šlapumo, kanapių sakų 
ir kitokio mišinio. Slaptu bu- 
du, nugabeno tuos ‘vaistus’ j 
ligoninę ir <davė gerti ligonei.

“Pereita
nė pasimiri
Tai ve, kją reiškia klausyt 

misionierių!

'skurdi žemė, beveik tris 
, moteris metų ketvirčius apklota le- 
keliaujan- Į do...
Pastarasis

priešinga Dievo valiai. 
vPora sąvaičių atgal šv.

tai(n antradieny ligo- 
irį”

SPROGIMAS AMERIKOS 
KARO LAIVE.

Philadelphijos uoste pe
reitą sąvaitę įvyko skaudi 
nelaimė. Tenfti sprogo A-

“LIETUVOS ŽINIOS” 
' JUOKIASI IŠ “TĖVY

NĖS.”

Sveikindama atvykusius
iš Lietuvos svečius, “Tėvy- merikos karo lįiive “Cassin" 
nė” sušuko: “Mums bran-'garo katilas, j žmonės už
pus kiekvienas svetys iš mušdamas vietoje, o 10 sun- 
Lietuyosl” : * kiai sužeisdamas.

Tai ve, kaip Italijos fašis-

Mussolinio koresponden
tas sakosi buvęs pakviestas 

i Smetonos kompanijon, pa
sodintas “ponių” tarpan, ir 
štai ką jis apie tai parašė:

“Valdantysis luomas yra 
susidaręs iš kelių tuzinų šei
mų, atvykusių iš kaimo į Kau
ną šių pastarųjų 20 metų lai
kotarpyje. Pažinau kelias to
kias šeimynas Respublikos 
Prezidento tribūnoj, į kurią 
buvau pakviestas arklių lenk
tynes pasižiūrėti. Mano dėme
sys linko ypatingai į ponių el
gesį, nes aš kaip tik sėdėjau 
jų tarpe. Kukli provincijos 
nuotaika, taip, kaip bet kokioj 
eilinėj kaimo iškilmėj, kai da-

Ar jvyks Susivienijime Reformų?
Laikraščiuose vis dažniau' tai srovei, kurios vyrai atsi- 

pasirodo straipsnių apie stoja prie vairo. 
SLA. Nesunku atspėti, ko-' *
kiu tikslu tos rūšies raštai 
laikraščių skiltyse pasiro
do. Mat, artinasi nominaci
jos į SLA. Pildomąją Tary
bą. Nestebėtina, kad srovi
niais sumetimais tie straips
neliai pasirodo, bet stebėti
na, kad tuose straipsneliuo
se nėra atsižvelgiama į sta
tomų ar peršamų kandida-' 
tų tinkamumą. Srovėms ne-' 
svarbu, ar kandidatas yra :y .. , , _ ' lULincu pavtiiu. ai m<x-

nau» knd paverš, nes viduri- 
Kas,ng arba “tautinė” srovė tarp 

- '» ., savęs piaunasi, riejasi. Kuo
srove1 j didesnis nemokša, tuo dau- 
;acnos „.^,. >>

plCKMą
Vyrai daugiau neprašo 

vien tik “Eliaus”
i , . . jie tiesiog 

pradėjo reikalaut

Ištolo žiūrint, neprivalė
tų tas srovinis prestyžas vy
rauti, bet praktikoj taip yra. 
Kiekviena žymesnė politi
nė srovė turi savo fraterna- 
lę organizaciją. Katalikai 
turi savo ALRKS; komuni
stai savo LDS; na, ir turėjo 
vidurinė politinė srovė, taip 
vadinama tautiškoji srovė, 
savo SLA., bet ją dalinai 

l'paveržė socialistai, o atei
nančiais rinkimais tikisi ga
lutinai paveržti. Ir aš ma- 

ne, bile tik jų žmogus. Kas e arba <<tautinė” srovė tarp 
atsitiks su organizacija, tai igavęs piaunasi. riejasi. Kuo 
nesvarbu. Politinei sr(?Yei' didesnis nemokša, tuo dau- 
nera svarbu organizacijos1^ pretenduoja į “vadus.” 
augimas, tvirtėjimas; jai Kuo didesnis profanas lie- 
svarbu kiek ji iš to pelnys (tuvybės dirvonuose, tuo at- 
medziagmia1 ir doriniai. (kabiau nori kitus mokyti. 
^n1 lai^lnSa nuomone. prje įog vįsos profana- 

—Recl.) Mat, didele orga- cįjos da nevisai švari sąži- 
mzacija pakelia prestyzą nė> kai niekas nemato, ui 

~ " 1 ■' ‘ ir gaudagrašis neblogas pa
sidaro. Tai taip yra su mu
sų dabartiniais tautiečiais. 
Jie lengva širdžia ir viso
mis ketuiriomis gynėsi ir ne
pirko Lietuvos Laisvės Bo
nų; o bevertės svetimtau- 
tiškus bonus pirko, ir Užtai 
prarado arti pusės miliono 
SLA; dolerių, ir prarado su

svirs .10,000 narių!
1 Taip, ’ socialistai šį sykį 
.laimės! Dviem “didvy
riams,” kurie mėgo,,Jutus 
kandžioti, seimas tikrai su- 

, mažins ciesoriškas algas, 
nes darbas sumažėjo. *.Tad 

į p. M. Vinikas daugiausia 
gaus tik $35 į sąvaitę, o p.

i S. E. Vitaitis už suredagavi- 
j mą 6 puslapiukų “Tėvy- 
! vės” nevertas ir $25 į sąvai- 
I tę. O gal nereikės ir seimo 
laukti. Aš girdėjau žvirb
lius čirškiant ant telefotioi 
stulpo prieš mano ofiso lan
gą, kad Pildomoji Tanrba 

i per pusę gaunamos algos 
tiems dviem “didvyriams” 
nukirs dar prieš seimą! ' ■, 

Dr. A. L. Graičuna*.

r
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“PICKWICK”

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

BONKOM1S
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

HAFFENREFFER & CO„ INC., Boston. Moss . BREWERS S'NCE iR

Tyrinėja Fašistų 
Stovyklas Amerikoj.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Justicijos Departa
mentas ruošiasi tyrinėti fa
šistų veiklą Jungtinėse Val
stijose. Dabar to departa
mento galva Cummings 
praneša, kad . tyrinėjimas 
jau pradėtas. Pasirodo, kad 
netoli nuo Andover, N. J., ir 
kitose vietose fašistai turi 
jau įsitaisę savo stovyklas, 
kur mokinasi vartoti gink
lus ir ruošiasi “kažin ko
kiam tikslui.” Nėra abejo
nės, kad šitą judėjimą re
mia Amerikos kapitalistai 
ir Romos katalikų dvasiški- 
ja.

l •
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
CLEVELANDO ir AP1EL1NKĖS ŽINIOS

Pranešimas namų savi
ninkams.

Kurie turėjot užvilktus, 
nemokėtus taksus už 1932- 
1933-1934-1935 metus ir 
mokė jot nuošimčius ir pa
baudą, dabar galite tą per
viršį gauti atgal iš apskri
ties iždininko. Suraskit vi
sas savo taksų blankas ir 
nuneškit į Room 33, New 
Court House, ir gausit atgal 
tuos pervirš sumokėtus pi
nigus. Tokių pabaudų yra 
surinkta $1,600,000, ir da
bar jas reikia grąžinti atgal 
pagal valstijos įstatymą. 
Musų riebus politikieriai 
dėl to labai rėkauja. Mat; 
tas sumažins jų kišenius, o 
pagelbės taksų mokėto
jams.

________ /

nors surengti, o nemanyti, 
kad kaip tik jie pašvilps, 
tai visi ir subėgs. Kada lie
tuviška programa prasidė
jo, tai sunku buvo kur lietu
vį numatyti, nes tas dalykas 
mažai kam buvo žinomas.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Kudirkinė draugija pa
skelbė vajų naujų narių 
gavimui, net ir įstojimo mo
kestį sumažino. Nežinia, ar 
tas ką gelbės, ar ne. Seniau 
šioji draugija gerai laikėsi. 
Bet laikui bėgant nariai 
pradėjo pasenti ir daugelis 
jau išmirė, o čia augusį jau
nimą į tokią draugiją- sun
ku pritraukti. Jie rašosi prie 
didelių kliubų, kur jie nu
ėję turi gerus laikus. Kitas 
dalykas apie tą pačią drau
giją, tai daug jai pakenkė ir 
nekuriu narių politikavi
mas. Pradėjo perdaug ki
tus narius užpuldinėti ir dėl 
to daug narių pasitraukė. Aš 
nieko nesakau prieš draugi
ją. Žmogui reikia kur nors 
apsidrausti. Bet kad ten

Didžiųjų ežerų parodai 
laikas tapo pailgintas trim 
sąvaitėm. Žada užsidaryti 
apie 26 rugsėjo. Paroda jau 
tęsiasi antrą vasarą, ir mie
sto valdininkai džiaugiasi, 
kad padaro daug pelno. Bet 
kiek girdėt, tai visi mažesni 
biznieriai toj parodoj ne-' 
tenka savo pinigų; kiti jų 1 
pabėgo laikui nepasibaigus. 
Viena, kad jau antrą vasarą 
oras pasitaiko netikęs, o an
tra, tai miestas plėšia biz
nierius visokiais mokes
čiais. Ką tik žmogus suren
ka, tai turi politikieriams 
sukišti, o pačiam už darbą 
niekas nelieka. Pereitą va
sarą parodoj turėjo biznius 
trįs lietuviai, o šią vasarą 
tiktai du. Reiškia, vienam 
jau atsibodo, arba pelno ne
padarė.

Vienas Chicagos gyven
tojas, perstatydams mane 
kitam »chicagiečiui, sako: 
“Tai čia tas Jarus, kuris vis 
gerus lietuvius per sociali
stų laikraščius bombarduo
ja.” Taigi aš čia ir noriu 
tam prieteliui pareikšti, kad 
aš niekuomet nebombar
duoju gerų lietuvių. Aš 
stengiuos su visais gyventi
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priviso nerimtų politikierių, (broliškai. Nekritikuoju per
tai to niekas ne užginčys. kuriuos tikrai
Pagaliau, kožnas protau- relkAetVrb?m^rdu^1-1 
jantis žmogus gali numatyti | P; #V.^ turėtum biskį dau-
ateitį tokių mažų pašelpinių &iau Į1.’ rimčiau apie tai pa- 
drauriiėliu. kur iaunimo 'galvoti Tamstų pačių tarpe 

yra daugelis tokių, kurie 
daug daugiau užsipuola ant 
gerų, tautą mylinčių lietu- 

' vių.

draugijėlių, kur jaunimo 
negalima pritraukti. Milijo
ninės apdraudos kompani
jos nueitų niekais, jeigu tik 
negautų jauno amžiaus 
žmonių pritraukti. Jeigu 
vieni miršta, o kiti gimsta, 
tai pasaulis gali gyvuoti. 
Bet jeigu žmonės tik mirtų, 
o niekas negimtų, tai tuoj 
viskas išnyktų.

Nacionalės oro lenktynės 
Clevelande prasidės 3 rug
sėjo ir tęsis iki 6 rugsėjo 
didžiuliame Clevela n d o 
Airporte. Jau yra pasirašę 
garsiausi lakūnai, kurie pik 
dyą 1 programą, rodydami 
visokius stuntus. Dalyvaus 
daug garsių lakūnų ir iš sye-f 
timų šalių. Yra paskirta! 
$80,000 dovanom. Ir dau
gelis tikisi nors vieną tų do
vanų laimėti. Jeigu dar kas 
iš lietuvių nėra oro lenkty
nių matę, tai pasistengkite 
pamatyti, nes tai įdomus 
dalykas. Kartais nesinori 
savo akims tikėti, kad žmo
gus pakilęs į tokias aukšty
bes galėtų kaip paukštis 
visaip vartytis.

Nors majoras Burton yra 
pilnai republikonas ir re- 

1 publikonų mašinos kontro
liuojamas, tačiau rinkimams 

| artinantis jis vėl skelbiasi 
“nepriklausąs” nei kokiai 

i partijai. Taip jis darė ir 
prieš pereitus rinkimus. 
Kiek jam piliečiai tikės, 
ateitis parodys.

Youngstowne, kaip girdė
ti, SLA. 157 kuopa rengia 
.didelį ’ pikniką parapijos 
darže. Žada ir clevelandie- 
čių būrys nuvažiuoti. Visi 
žino, kad youngstowniečiai 
yra draugingi žmonės, ir 
kas ten nuvažiuos, visi turės 
gerus laikus.

niekam 
ėmė ir 
dieną”

Katalikų grupė, 
nieko nesakydama, 
surengė “Lietuvių 
didžiųjų ežerų parodoj, kur 
visos tautos turi savotiškai 
įrengusios budeles. Ten yra 
padaryta ir estrada progra
moms \ pildyt. Lietuviška 
programą pildė bažnytinis 
choras., o vedėju buvo vie
tos klebonas Vilkutaitis. 
Savo trumpoje kalboje pa
sakė svetimtaučiam, kad 
musų tolimoj tėvynėj Lietu
voj tautiški šokiai labai 
nyksta. O čia jis stengėsi 
parodyti, kad ir čia augę 
lietuviai moka tautiškai 
šokti. Tai tau ir logija. Blo
ga, kad pas mus pradėjo at
sirasti daug generolų be ka
reivių. Pasiima ginklą ir 
vieni patys gatvėmis mar- 
šuoja. Tokioj vietoj sureng
ti programą, tai reikia su vi
sais pasitarti ir bendrai ką

Vienos sąvaitės bėgyje 
Ohio valstijoj prigėrė ir žu
vo automobilių nelaimėse 
14 žmonių. Clevelande pri
gėrė jaunas, 29 metų kuni
gas Louis Kuznik, slavų kil
mės. Automobilių nelaimė
se šiais metais Clevelande 
žuvo jau 126 žmonės.

Lėktuvas Kaip Vėjo Malūnas

Geradus P. Herrick, kurio atvaizdas įterptas kairiajam kampe, pastatė atvaizduotą čia 
lėktuvą, kuris gali nusileisti žemėn beveik vertikaliai. Jam nusileidžiant, pradeda suk
tis viršuje pritaisytas sparnas, lyg vėjo malūno, ir padeda mašinai nusileisti žemyn 
iš lengvo. Sprendžiant Iš paveikslėlio, neišrodo tačiau, kad toks lėktuvas butų praktiš
kas greitoms ir tolimoms kelionėms. Išradimų žmonės padaro labai daug, bet ne visi 
jie praktiški ir naudingi.

Pareiškimas SLA. Pildomajai Tarybai 
ir Visiems Nariams.

Worcesterio Žinios.

LAWRENCE’O AUDĖJAI SPRĘS 
•SAVO LIKIMĄ.

American Wcolen kompa- paisant kokios tautybės jis 
panija konferuoja su CIO bebūtų.

atstovais.

(Iš CIO raštinės.)
Senai laukiamoji valanda 

jau atėjo. Už sąvaitės-kitos 
Lawrence’o audėjai spręs 
patys savo likimą. Jie bal
suos už uniją.

Pradiniai pasitarimai jau kam išmetinėti' ”
įvyko tarp American Wool-| šiomis dienomis Lawren- 
en kompanijos, atstovų ^ir ce vyksta tokie dalykai, ku- 

ta ..i i... įrašyti darbininkų
judėjimo istorijoj. Todėl 
kurkime šitą istoriją suma
ningai, kad ateinanti karta 
turėtų kuomi nors pasi-

1 Dabar įvyksta daug viso
kių mitingų, o vėliau jų į- 
vyks dar daugiau. Dalyvau
kite visi mitinguose, nepai
sant ar jie šaukiami tauti
niai, ar tarptautiniai. Rū
pinkitės savo reikalais, kad 

i vėliau nereikėtų rugoti ar

Tekstilės Darbininkų Or
ganizacinio Komiteto. Vy- 
riausis spoksmanas nuo 
American Woolen kompa
nijos buvo prezidentas M. ................. .............
Pendleton, o nuo Tekstilės džiaugti ir pasiskaityti.
Darbininkų Organizacinio 

Komiteto — prezidentas S. 
Hillmanas.

Kompanijos atstovas pa
reiškė, kad jis sutinkąs, vest 
derybas su CIO atstovais, 
jei darbininkai didžiumoje 
pasisakys už CIO uniją. To
dėl dabar bus balsavimas. 
Balsavimas bandoma su- rejįės išlaikyti da kvoti- 
ruosti be prievartos, be vai- mus 
džios įsikišimo ir tam tikro Tje kvotjmaj nesunkus, 
spaudimo, o vien tik po vai- Reikės tik parodyt, kad 

mes žinom uz ką balsuot,

Jau nebe už tolimųjų kal
nų ir ne už plačiųjų jūrių, 
bet jau čia pat senai laukia
moji valanda, kuomet Law- 
rence’o darbininkai galės 
lengviau atsikvėpti, leng
viau dirbti ir gauti žmoniš
kesnį atlyginimą. Bet pir
ma, negu prie to prieisime,

džios priežiūra.
Tačiau, rugpiučio 26 d., butent^už CIO.

American Woolen kompa-j Išmintingas darbininkas 
nijos direktoriai --1-- - - - - ... - —Worcestery darbininkų 

gyvenimas kas diena sunkė
ja, pragyvenimas smarkiai 
kyla, o uždarbiai žymiai 
pradėjo mažėti.

susirinks kitaip ir negali balsuot. Kas 
ir spręs, ar pasiduoti baisa- balsuos kitaip, tas nersis 
vimams ir po to eit į dery- sau kilpą ant kaklo. Todėl

uždėti šitą naštą, tegul pa
skiria tam tikrą žmogų, ku
ris pervažiuos per kuopas ir 
suregistruos. Jeigu jau anais! 
metais galėjo paskirti gene-j * v ,
raliniam organizatoriui ke- gelis dirbtuvių dirba tik 3 v4- ( Jei nas norėtų platesnių

1 lis tūkstančius, tai šiame ar 4 dienas sąvaitėje. Dar- Prezidentas, ponas Pendle- informacijų apie ateinan- 
Pildomosios Tarybos reikale irgi nėra sunku tai bininkai buvo pradėję or- 

sekretorius iš- padaryti, nes ųia grynai ganizuotis į unijas CIO. Bet rvbas taikos'keliu ^ain ir rin r------
siuntinėjo tam tikras korte- ^ntro reikalas, o ne kuo sumažėjus darbams užsi-1 ^era daryti civilizuo- ciagausit visas žtatasT pa-

GRAND RAPIDS, MICH,
Mes, SLA. 60 kuopa su

sirinkę 6 rugpiučio, nuta
rėm užsivilkusį per kelis 
mėnesius narių registraci
jos klausimą baigti štai 
kaip:

1.
nutarimu, sekretorius iš-

bas su unija be pasiprieši- žiūrėkime, kad tokių nebu- 
Jau dau- nimo, ar skelbt griežtą ko- įų.

’ Vienok kompanijos, jej fcas norėtų platesnių 

tonas, pasižadėjo rekomen- čius balsavimus, arba apie 
duoti direktoriatui vesti de- ęiO uniją, tegul ateina į 

pu sumažėjus darbams uzsi-. pridera daryti civilizuo- (įja gausit visas žinias ir pa-
6. Kadangi i SLA, ir taip miršo ir Bet dauS Pa-.tiems žmonėms. 1 aiškinimus. A. Jenkins,

•'---------- ------ ----- - i' Tebūna visiems aišku,I CIO. gen. organizatorius,
kad CIO darbuotojai jau> „ ~ __ .
savo pareigas tinkamai atli- , Mes ir vėl nuosir-
ko. Jie surašė didelę di- dzia1 prašom visų hetuvis- 
džiumą tos kompanijos kų redaktorių, kurie pnta-

_i nėra sunku tai bininkai buvo pradėję or- 
padaryti, nes qia ------- !

I

les, kur narys išnaujo turi 
pasisakyti savo metus, gi
mimo dieną ir vietą, ir tt.

Gal Pild. Taryba ir ge
rais tikslais to iš narių rei
kalauja, bet kuomet per ke- 

šiuo klausimu ilgas pamo«- _ T . .
slas, tai mes supratome,' 7. Ir mes griežtai protes- 
kad čia daroma kokia tai Pries Tarybą v. -----
ablava ant narių, ir todėl ^tokio narių persekioji- ėmė atgal darban, 
mes to reikalavimo nepil- l1?0’ ir reikalaujame, kad 
dysime.

2. Kadangi kuopos visas 
surinktas duokles pasiunčia 
Centrui, ir kuopų valdybos 
rinkimais sunku surasti 
žmogų, kuris apsiimtų sek
retoriaus vietai, nes kuopos 
neturi pinigų tinkamai at
mokėti už jo darbą, o šitas 
Pild. Tarybos sumanymas 
tikrinti narių amžių padaro 
ekstra darbo, todėl mes ne
galime savo sekretorių pri
versti tą darbą atlikti.

3. Kadangi jokia kita or
ganizacija to nedaro, ir jei 
jau kartą narys priimtas, 
tai kol jis duokles moka jis 
daugiau nepersekiojamas, 
todėl mes atsižvelgiant į tai 
tų kortelių nepildysime.

4. Atsiklausus keliolikos 
narių šiuom reikalu, gavom 
tokį atsakymą: nors jie ge
rai atsimena savo gimimo 
metus, mėnesį ir dien^, bet 
neatsimena kaip pasidavė 
ant aplikacijos įstodami į 
SLA. savo vietą. Mat, daug 
yra tokių narių, ką vienur 
gimę, o kitur augę; na, ir 
dabar tu žmogus atsimink, 
kokią vietą padavei prisira
šydamas! Todėl ir su šituo 
reikalu susidūrę mes tų kor
telių pildyti negalime.

5. Jeigu jau Pild. Taryba 
taip nori narius suregist
ruoti, tai ažuot kuopoms

yra sunku gauti naujų na• kenkė ir organizavimosi į 
rių, o šitokis registravimas unijas, nes keliatą didesnių 
narius labai piktina, tai 
mes, nenorėdami nari

ėvynės” numerius ėjo Yaikyti, tų koitelių nepildy- Co. darbininkai isstreikavę 
’ ‘ " Ok- silUeL . v --------

streikų darbininkai pralai- 
ių iš- mėjo. Reeds and Pi-inces 
lildy- Co. darbininkai išstreikavę 

virš 7 sąvaičių sugrįžo nie
ko nelaimėję, net veikles
nių unijos narių nebepri-

I

Iki šiam laikui miesto 
darbininkai dirbo po pen
kias ir pusę dienų į savaitę, 
viso 44 valandas. Dabar jau 
kilo sumanymas padaryti 
tik penkias darbo dienas, ir 
tik 40 valandų.

Jonas Jarus.

ko. Jie surašė didelę di-' dziai prašom visų lietuvis- 
džiumą tos kompanijos kurie prita-
darbininku į uniją ir kom- ^ia^e CIO darbuotei ir tiks- 
panija apie tai labai gerai r
jau žino. Unija jau privertė perspausdinti savo 
didžiausią tekstilės pramo-. C1M skiltyse, 
nėję kompaniją tartis su 
darbininkų atstovais. Tai 
milžiniškas atsiekimas taip1 
trumpu laiku.

Dabar telieka atlikti sa
vo pareigas patiems darbi
ninkams. Darbininkai pri
valo rengtis prie balsavimo 
ir ne tik patys balsuoti, bet 
taip jau raginti ir agituoti 
savo draugus ir visus pažįs
tamus, kad visi dalyvautų 
ir balsuotų už CIO uniją. ' *|

Kuo skaitlingesnis skai- kuopos parengimuose pub- 
čius dalyvaus balsavimuo- bka visuomet būna patęn- 
se, kuo daugiau darbininkų kinta, tad rengimo, komisi- 
pasisakys už CIO ir kuo ją užtikrina, liąd i: 
vieningiau demonstruos sa- piknike atsilankiusieji sma- 
vo organizacines spėkas,— giai praleisite laiką. Taigi 
tuo daugiau bus laimėta, Kviečiame vis^ Brooklyno 
tuo greičiau visas dalykas ir apielinkės lietuvių visuo- 
bus užbaigtas, tuo geresnės menę dalyvauti šiame išva- 
bus darbo sąlygos, didesnės1 žiavime, kur nevien turėsi-

malonėkite šį raštą 
laikraš- 

A. J.

6 rugpiučio American 
Steel and Wire Co. dirbtu
vėje užmušė V. Povilonį, 
pagavo jį kaip ten diržas ir 
užmušė vietoje.

Rugpiučio 16 einant į 
darbą American Steel ana 

___ r-------— -----......... Wire Co. kelyje mirė Jurgis
tingumo. Mes čia turim pa- Totula, jį nuvežė į ligoninę, 

i bet jau buvo miręs. Velio
nis buvo pusamžis žrtiogus, 
53 metų, mirė nuo širdies 
ligos. ' Paliko žmoną ir 5 
dukteris.

_ ‘ Tėvas gavo pranešimą iš 
Ispanijos, kad Worcesterio 
jaunuolis Juozas Sakalaus- 

|kas kovose prieš žmogžu
džius fašistus sunkiai su
žeistas liepos mėnesy ir gu
li ligoninėje. Jis kovojo su 
amerikiečių Lincolno bri
gada.

Worcesterio veikėjas ir 
senas “Keleivio” skaitytojas 
Povilas Jelskis serga kelin
tas mėnuo, ir yra Memorial 
ligoninėje. Keli metai buvo 
sužeidę jam koją American 
Steel and Wire dirbtuvėje. 
Koją sugydė ir per kelis 
metus viskas buvo gerai. 
Bet matomai buvo pažeista? 
per riešą kojos kaulas ir da
bar jis pradėjo iš naujo ges
ti. Linkime draugui Jelskiui 
greitai pasveikti.

10 rugpiučio buvo su
rengtas netikėtas priešvės- 
tuvinis vakarėlis pagerbi
mui musų jaunuolių Mari
jonos Valuntukevičiutės ir 
Juozo Kalakausko; dalyva
vo virš penkiųdešimtų drau
gų ir jaunuolius apdovano
jo gražiomis ir brangiomis 
dovanomis. Abu jaunuoliai 
ilgus metus darbavosi Aido 
chore, todėl draugai įver
tindami jų triūsą surengė 
puikią atmintį.

Vargo Sūnūs.

: šitas musų protesto pareiš
kimas butų paskelbtas per 
“Tėvynę.”

8. “Tėvynėj” rašoma ir 
nariai bauginami, kad Ap
draudos Departamentas už
dės “ekstra” mokesčius dė
lei padidėjimo narių mir-

stebėti štai ką: Kada po 
Chicagos seimo komunistai 
atskilo su apie 4,000 narių, 
tai “Tėvynė” atvejų atve
jais aiškino, kad komunis
tai pasitraukdami iš SLA. 
netik nepadarė Susivieniji
mui skriaudos, bet, atbulai, 
jie da sustiprino jį, nes keli 
tūkstančiai narių pasitrau
kė, palikdami savo duokles 
mokėtas per daugelį metų, 
todėl dabar SLA. finansai 
taip aukštai stovį, jog kiek
vieno nario apdrauda esan
ti 100 nuoš. užtikrinta. Bet 
nepraėjo daug laiko, kaip 
nariams uždėjo po penkis 
centus mokesčių į lėšų fon
dą, o.dabar jau baugina ir 
ekstra mokesčių uždėjimu. 
Tai kur musų tas visas tur
tas?

Kitų tautų organizacijos 
kaip tik pasiekia aukštesni 
laipsnį savo finansais, tai 
stengiasi savo nariams da
ryti palengviniinų, o su mu
sų SLA. kaip tik atbulai. 
Ar čia nėra kur rudis pa
kastas?

Valdyba:
Pirm. Antanas Kauskas, 
Fni. rašt. W. J. Morris, 
Užr. rašt. J. Karsokas, 
Iždin. J. Miškinis, 
Organiz. J. Jankauskas.

Mirė seniausia masonas.
Fort Lauderdale mieste

ly, Floridoj, pereitą sąvaitę 
mirė 104 metų susilaukęs 
Charles Joseph Coyle. Jis 
buvęs seniausis Masonų Or
dino narys Amerikoj.

algos ir stipresnė unija.
Taigi budėkime, nes lai

kas greit bėga. Šiiiom tarpu 
CIO organizacijai reikalin
gi labiau negu kada nors 
darbuotojai. Todėl stokite 
darban. Kiekvienas sąži
ningas darbininkas privalo 
rūpintis unijos darbuote ir 
aktingai joje dalyvauti. Bi
jot nereikia. Darbininkai 
turi teisę organizuotis, ir 
gerinti savo būvį. Taigi 
reikia stropiai rengtis prie 
unijinio gyvenimo.

Visųpirma balsavimai į- 
vyks Wood, Ayer ir Wash- 
ington Mills, o kitų fabrikų 

Taigi labai
ington Mills, 
seks vėliau.
svarbu, kad viršminėtų fab
rikų darbininkai kuo skait
lingiausia dalyvautų tuose 
balsavimuose ir kad visi 
balsuotų už CIO uniją.

Shawsheen, Arlington, 
Pacific ir kitų fabrikų dar
bininkams svarbu dar rašy
tis ant blankų, kurie dar li
gi šiol nėra pasirašę. Žiūrė
kime, kad neliktų nei vieno 
darbininko neprirašyto, ne-

>0-

BROOKLYN, N. Y. <
Ruošiama ekskursija į 

Great Neck.
Visų brooklyniečių pa

linksminimui, Lietuvių
cialistų Sąjungos 19 kuopa 
ruošia labai smagų išvažia
vimą kartu su Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 152 
kuopa.

Kaip jau brooklyniečiam 
yra žinoma, Socialistų 19

ja užtikrina, kad ir šiame

me smagią kelionę autobu
su į gražųjį Great Necką, 
bet ir šiaip pasilinksminsi
me smagios draugijos bū
ryje.

Išvažiavimas bei pikni
kas įvyks sekmadienį, rug
piučio 29 d., A. Kasmočiaus 
darže, 89—91 Steamboat 
Road, Great Neck, L. I.

Busas išeis nuo Piliečių 
Kliubo, 280 Union avė., 
lygiai 11:30 valandą ryto. 
Tikietus busu važiuoti įsi
gykite iškalno pas viršmi- 
nėtų kuopų narius. Priva
čiais karais gali važiuoti 
tiesiog į Great Necką; bet 
kas nori, lai sustoja pas Pi
liečių Kliubo įstaigą, tai nu
važiuosime visi kartu.

Rengimo Komisija.

MIRĖ “KELEIVIO” 
DRAUGAS.

Kearny, N. J. — Rugpiu
čio 3 d. po ilgos ligos čia 
mirė A. Viščius, senas “Ke
leivio” draugas. Paliko di
deliam nubudime žmoną.

D.
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kristijonu gurkšnodami sau 
mi^iauną trunką vieną va
karą ir sugalvojom užsidėti

Maskvos Gatvėmis Vaikščiojant.

—Rai-rai, ta-ra-rai, 
Išsigerti bus gerai. 
Kol Smetona karaliaus, 
Biznis eis kaip iš pypkės.' medalių fektorę.

1—Ei, nerėkauk, tėve! Po-| 
licmanas paims.

—Kaip tu gali sakyt, 
Maike, kad aš rėkauju?

—O ka tu darai?
—Aš, vaike, dainuoju.
—O kodėl tau užėjo no

ras dainuot, tėve? Į
—Kad linksma ant du-’ kolas. Ir mes galėsime pa- 

šios. i daryt visokio šeipo ir saizo,
—Ar nebuvai kur vestu- pritaikant kožnam pagal 

vėse, kad toks linksmas? , službą ir atsižymėjimą. Vie-
—Ne, Maike, linksma va-'nam gal užteks tokio didu- 

luk to, kad pinigų bus. Bus mo kaip nikelis, o jau “Tė- 
,irV Vo Netik išsi-;vynės” redaktoriui, užtai

ale ir užsikąsti bus. kad ant pirmo puslapio su
su raugintais ko-j dėjo Smetonos sportininkų

—Bet ką su jais darysit? 
Smetonai parduosit?

—Šiur, Maike. Materiolo 
Amerikoj daug. Senų kenų 
ir visokio džionko galima 
prisirinkti iš dumpų, o me
dalis iš tokio štofo padary
tas vistiek blizgės kaip zer-

už ką išsigerti. Netik išsi-,vynės’ 
gerti, ; ’ 
Solderio s (
pustais gaspadinė jau nepa-1 pikčerius, medalį reikės už
kiš daugiau. Turės būt smo- kabinti kaip patelnę. Kaip 
žytas kalakutas su turkiš- matai, vaike, čia biznio bus 
kais pipirais ir amerikoniš-1 1 “ 
kas labsteris su frenč fraid 
potados. Jessa! 
turės kas rytas 
šainyt.

—O kur jau 
pinigų gauti, tėve?

—Čia, Maike, tai jau di
delis sekretas. Ale jeigu tu 
niekam neišplepėsi, tai aš 
tau pasakysiu. Mudu su za
kristijonu nutarėm medalių 
fabriką atidaryti.

—Kokių medalių?
—Nagi medalių, dac oi... 

Ar nežinai, kas yra meda
liai? Tai tokie blėkiniai gu- 
zikai, ką Smetona savo vier- 
niems dalina.

—Gerai, tėve, 
budu tu manai padaryti pi- kuot visą litaniją, katriems 
nigo iš tokių medalių? reikalingi medaliai: Vitai-

!—Maike," pinigą galima tis yra vienas, Tysliava an- 
padaryti iš visko, ką tik ga- tras, advokatas Jurgele vi
jimą parduoti. Žiūrėk, kai čius trečias, Vanagaitis ket- 
marių vanduo nuslūgsta, tai. virtas, ir taip toliau. Ant ga- 
amerikonai eina klemsų lo, medalius juk galima bu- 
kasti iš dumblo. Klemsas, tų duoti visiems, kas tik pri- 
rodos, niekam nevertas dai- ims. Nuvežei troką ant pik- 
ktas, o betgi jie padaro iš to niko — ir dalink visiems, 
pinigo. Padaro dėl to, kad Gal tada lietuviai butų ge- 
yra durnių, ką klemsus per- resni patriotai. Žiūrėk, kaip 
ka. Na, o medalis, Maike, Klyvlento Čal.is dabar šlovi- 
tai juk ne klemsas. Net ir na Smetoną!‘O kodėl? To- 
teisėjas Laukaitis Baltimo-' dėl, kad medalį gavo! O jo 
rėj nešiojasi vieną ant kak- j ir medalis da nelabai koks, 
lo užsikabinęs. Ir vis kelia Jeigu mes padarytume jam 
smakrą aukštyn, kad tą jo ordiną iš tomeičių keno, tai 
dzingaliuką žmonės geriau i jis da daugiau storavotųsi. 
matytų. Taigi matai, kad —Na, gerai, tėve, mėgin-
medaliai reikalingi. kit. Gal ir seksis medalių

—Bet medalių niekas ne- ^biznis.
perka.

I

daug ir bus už ką išsigerti. 
Taigi uždainuokim abudu, 

Ir nygeris Maike:
šiušius nu

manai tiek

Rai-rai, ta-ra-rai, 
Išsigerti bus gerai!... 
—Na, o kodėl tu, Maike,

neturavoji man?
1 —Man rodos, tėve, kad iš
tavo planu niekas neišeis.

—Kodėl?
—Todėl, kad iš Smetonos 

medalių jau ir tvoros juo
kiasi. Žmonės jau mėto juos 
į šiukšlynus.

—Žinoma, Maike, yra vi
sokio svieto. Ale yra da ir 
tokių, katrie myli dzinga- 
liukais pasibovyt. Taigi iš 
tokių mes ir mislinam pada- 

bet kokiu ryti biznį. Aš galiu tau išro-

—Šiur, Maike, kad per
ka. Gazietos rašo, kad vien 
tik pereitais metais Smeto
na išdalijo 806 visokių or
dinų. O kaip tu rokuoji, 
Maike, kur jis tiek daug 
jų gavo? Turėjo užorde- 
liuot kur nors pas kokį žydą 
Čekoslovakijoj, ba Lietuva 
neturi geležies mainų, tai

LIETUS UŽBAIGĖ SAU
SRĄ.

Paskutiniais laikais Bos
tono apylinkėj buvo tokios 
karštos dienos, kad pradėjo 
džiūti netik laukai ir pievos, 
bet daugely vietų farme- 
riams pritruko vandens, iš
džiuvo šuliniai. Bet pereitą 
subatą, nedėldienį ir šį pa- 

neturi iš ko ir medalių da- nedėlį palijo ir sausra pasi- 
ryt. Taigi, vot, mudu su za- baigė.

Priešreliginiam muziejuje.
Šiandien aš, kaip ir dau

guma maskviečių, užsimau
nu baltą kepurę ir atsegu 
marškinių apykaklę, įsimai
šydamas į minią. Pavirstu 
Maskvos gyventoju, smėlio 
grūdeliu mieste, kuriame 
gyvena daugiau kaip trys 
milionai žmonių. Užsienio 
žurnalistas — o jų per visus 
tuos metus Maskvoj buvo 
ne maža—negali savo pa
reigų atlikti, jei nemoki ru
siškai. O tiems, kas su mas
kviečiais gali pasikalbėti, 
pasitrankymas gatvėmis 

duoda progos įžvelgti į rusų 
tautos kasdienybę.

Viešbutis, kuriame apsi
gyvenau, pilnas svetimša
lių keliauninkų. Tai taip va
dinamieji Inturisto keliau
ninkai. Jų kiekviena valan
da užimta ir tiek techniš
kai, tiek psichiškai senosios 
anglės ir pagyvenę ameri
konai nepajėgia patys ką 
nors daugiau pamatyti. 
Kaip čia toli nueisi nemo
kėdamas rusiškai? Čia ne 
Paryžius ar Londonas, kur 
net kurčias ir nebylys ne
prapuls, nes užtenka jam 
tik pakelti pirštą taksomet
rui pasišaukti. O čia ne len
gva gauti auto, ne lengva 
patekti į bet kurią susisieki
mo priemonę. Lengviausia 
važiuoti požeminiu trauki
niu. Bet visur reikia rusų 
kalbos.

Žinoma, inturistai grįš 
namo ir susijaudinę kalbės 
apie įvairius gražius daly
kus, kuriuos jie matė Rusi
joje. Bet

ką gali žinoti apie Mask
vos pilkąjį gyvenimą ko
kia ners ponia Smit, kuri 
smagiai gyvena Metropo

lio viešbuty?
Po puikių pusryčių ateina 

puikiai angliškai kalbanti 
rusė panelė palydėti į didijį 
Inturisto auto, kurs jau sto
vi prie durų, ir parodyti 
daugelį naujų statybų, fab
rikų, pavyzdingų vaikų 
prieglaudų ir muziejų. Nu
vargę ir sujaudinti grįžta 
ponai Smitai ir atsisėda 
prie ypatingai gerai paruoš
tu pietų. Misteris Smitas iš
plėšia iš Inturisto knygelės 
taloną, padavėjas žemai 
nusilenkia. Prie durų vėl 
laukia angliškai kalbančio
ji rusaitė, kuri palydi sve
čius ligi auto. Ponai Smitai 
niekada neįeis į tramvajų, 
Maskvos gyvenimo pulsas 
pasiliks jų nepastebėtas. Jie 
grįš namo ir .prisiekdami 
pasakos, kad
Rusija visiškai tokia, kaip 
parašyta Inturisto kelio

nių prospektuose.
Ir jie nei žodžio nepame
luos.

Aš nesu turtingasis mis
teris Smitas ir todėl laukiu 
pirmosios linijos troleibuso 
nuvažiuoti ligi Puškino aik
štės. Iš Teatro aikštės ligi 
ten kelionė kaštuoja 20 ka
peikų. Uniformuota kasi
ninkė, kurią visi vadina “pi
liete,” garsiai šaukia stočių 
pavadi n i m u s. Važiuoja 
daug karių, valdininkų, ku
riuos galima pažinti pagal 
žymes ant uniformų. Vaikai, 
jei jie sėdi ant tėvo ar moti
nos kelių, važiuoja nemoka
mai. Dauguma keleivių skai
to laikraščius; daugelis įsigi
linę į knygą: vienas GPU 
valdininkas žiuri į atidarą 
trigonometrijos knygą ir 
brėžia teoremas. Kai vago
ną n įeina senesnis žmogus, 
jam tuoj duoda vietą sėstis, 
bet moterų atžvilgiu, v\?n to
dėl kad jos moterys, ypatin
gos pagarbos nerodoma. 
Troleibuso vagonai pato
gus ir švarus. Rusijoj dabar 
susirūpinta švara, ir dabar 
ten prasidėjo didelė kova 
dėl higienos, kuri jau davė 
vaisių.

Puškino aikštėje išlipu.

Poeto paminklas stovi toj 
pačioj senojoj vietoj. Abie
jose pamato pusėse iškaltos 
eilės iš jo puikaus eilėraš
čio “Paminklas.” Žalumy
nuose visi suolai užimti. Ir 
čia vyrai ir moterys įsigilinę 
į laikraščius ir knygas, o 
vaikai vaikosi paskui lan
kus arba važinėja riedan
čiom pačiūžom. Ateina dai? 
liai apsirengę vaikučiai au
klės lydimi, atsisėda ant 
suolo, bet laikosi nuošaliai 
nuo kitų vaikų. Auklė ne
leidžia jiems žaisti su ki
tais. Mažieji sėdi ant suolo 
labai klusniai ir valgo iš 
rankinuko duoną su svies
tu, pyragaičius ir pieną. Pir
ma maniau, kad lepūnėliai 
kokio nors užsienio' diplo
mato vaikai, tačiau, pasiro
do, Šura ir Miločka—rusų 
vaikai.

Priešais stovi Kančių 
(Strastnoj) vienuolyno baž
nyčia. Čia priešreliginis i mu
ziejus, kurios vienam kam
pe įrengta gėlių krautuvė. 
Einu į vidų—įėjimas lais» 
vas.

Muziejus ne taip agresin
gas, kaip galėtume laukti. 
Nematyti tiesioginio religi
jos išniekinimo, kaip tai 
prieš keliatą metų būdavo 
priešreliginėse demonstra
cijose. Čia bandoma pro
blemą spręsti moksliniu bu
du. Visom galimom mokslo 
priemonėm stengiamasi 

dievybės buvimą suvesti į, 
absurdą. Žmonės patys su-! 
tvarkę pasaulį; saulė, mė
nulis ir žvaigždės nieko die
viško nerodo. Žmogų ne 
Dievas sutvėrė, bet ji$ atsi
radęs išsitobulindamas iš 
žemesnių gyvių, kaip skel
bia Darvino teorija. Čia ne
daroma jokio skirtumo tarp 
tikybų. Stačiatikybė (pra- 
voslavija) tokia pat blogą, 
kaip liuteronų, . katalikų ąr 
Mozės tikyba. Didžiulis pa
veiksiąs, lįuriam atvaizduo
tas maldoj paskendęs žy
das, turi tikslo atgrasinti 
Mozės tikybos išpažinto
jus nuo jų tikybos. Karika
tūrų nėra1 išstatyta gal to
dėl, kad or'

pagal statistiką 55 nuo
šimčiai Rusijos gyvento* 

jų dar tiki į Dievą.
Prie muziejaus durų iška
bintas atitinkamas straips
nis iš naujosios konstituci
jos: “Sovietų Sąjungoj baž
nyčia atskilta nuo valsty
bės, taip pat ir nuo mokyk
los. Kiekvienas pilietis turi 
teisę išpažinti religinį kul
tą, taip pat ir varyti priešre- 
liginę propagandą.” j

Muziejus rodo, kaip daug 
bažnyčia kaštavusi cariz
mui. Pavyzdžiui, šventojo 
Serafino palaikų perveži
mas kaštavęs apie 130,000 
aukso rublių, ir viršum tų 
palaikų kabo caro įsakymas 
apie tos sumos paskyrimą. 
Šventojo vyro karstas ati
darytas ir jo ruduosius kau
lus gali kiekvienas pamaty
ti. Greta manęs stovi mote
ris ir jaunas raudonarmie
tis. Abudu pradeda kalbė
tis. Senutė, kuri seniau, be 
abejo, kiekviena proga žeg
nodavosi, sako raudonar
miečiui:

“Žiūrėk, pilieti, kokius 
daiktus seniau bučiuodavo! 
Tik pagalvok! Ir pats caras 
pirmas tąj darė. Pasižiū
rėk!” Ji rodo į paveikslą 
pirštu, kuriam
Nikalcjus II atvaizduotas 
atsiklaupęs prie šv. Sera

fino palaikų.
Raudonarmietis linkteli gal
va, bet nieko nesako. Jis da 
niekada nėra matęs mirties 
taip arti, nėra matęs žmo
gaus griaučių, tad jis tik iš
plečia akis.,

Įeina du vaikai, 10—12 
metų amžiaus. Senoji be
dievė senutė sutinka nau
juosius lankytojus, ir man

I atrodo, kad tai ne pripuola
mai, bet kad ji savo parei- 

I gas eina kokios nors bedie- 
| vių organizacijos paveda
ma. Ji žino viską: kad “ti
kyba liaudies opiumas,” 
kad tikybinės kaukės prie
danga liaudis išnaudojama. 
Ties didžiuoju Borkų baž
nyčios maketo vaikai susto
ja. Kaip žinoma, toji baž
nyčia pastatyta caro Alek
sandro III ir jo šeimos “ste
buklingam” išsigerbėjimui 
geležinkelio katastrofoj at
minti.

“Tai esąs stebuklas, gra
žus stebuklas!” sako mote
ris. “Jo vagonas buvo šar
vuotas—štai ir visas stebu
klas.” čia gal ir jos tiesa.

Ir Mussolinis gauna savo 
dalią, nes jis sudaręs kon
kordatą su popiežium. Bet 
priešreliginis muziejus tuo 
reikalu daugiau nieko ne
parodo, kaip tik konkorda
to pasirašymo nuotrauką.

Kaip maskviečiai poli- 
tikauja.

Greta prieštikybinio mu
ziejaus stovi moderniški 
laikraščio “Izviestija” na
mai. Prie didelių langų, kur 
iškabintas Ispanijos žemė
lapis, susirinkusi žmonių 
minia. Prieinu arčiau ir ne
tikiu savo ausim: didelės 
politinės diskusijos. Esu 
Maskvoj jau dvi sąvaitės, 
bet pirmą kartą girdžiu ru
sus kalbant apie politiką.

Aptaria būklę Ispanijoj: 
ar Bilbao paėmimas turi 
strateginę reikšmę ar ne? 
Beveik visi dalyvauja ginče 
ir kiekvienas turi savo nuo
monę. Pirmyn išeina dide
lis, šviesiaplaukis darbinin
kas ir atvirai pasako: “Pi
liečiai, kiekviena žemės pė
da turi reikšmės. Jei Bilbao 
nebūtų turėjęs reikšmės, 
respublikonai nebūtų taip 
ilgai jo gynę. Aš kovojau 
prieš Kolčaka ir žinau, ką 
reiškia pasitraukti — tai 
liūdnas dalykas! O kodėl 
čia taip įvyko? Todėl, kad 
anglai eina išvien su Fran
cu. Todėl, kad anglai su 
francuzais,—taip ir francu- 
zai nenori, kad mes laimė
tume...”

Kažkoks jaunas žmogus 
atkerta darbininkui: “Ko

Sveikatos Skyrius
Sj skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

PASARGA DĖL VASAROS 
KARŠČIŲ.

Rašo Dr. T. Dundulis.

Bendrai visiems yra žinoma, 
kad vasaros karščiai atsiliepia 
ant žmonių sveikatos iš dauge
lio atvejų, kaip tai, apsunkina 
sergančius, dirbančius, širdies 
ligonius, senus ir net vaikus, 
žinoma, ne visose apierubėse 
vienodai karštis atsiliepia ant 
žmonių. Kur oras esama karš
tas ir sausas, ten žmonės ma
žiau nukenčia, žmonės jaučia 
karščio slėgimą daugiausia ten, 
kur oras esama karštas ir drėg
nas, ypatingai ežerų apierubė
se. Na, tai kasgi daryti? Jog 
orą nepritaikysi prie žmonių. 
Taigi, reikia žmonėm taikytis 
prie oro.

Svarbiausia, kad prisitaikyti 
prie karšto, slegiančio oro yra 
tas, reikalinga pritaikyti val
gis, imti iki valios poilsio ir ne
šioti lengvas drapanas. Svarbu 
turėti atatinkamą ventiliaciją 
kambariuose.

Valgis vaidina svarbiausią 
vaidmenį laike karščių, ir dėl 
to, valgiu reikia daugiausia su
sidomėti. žinoma, ne visiems 
žmonėms yra taip jau labai 
lengva su viskuom prisitaikyti 
sulig noro ir reikalo. Bet vis
tiek, valgis maždaug* galima

nors kiek pritaikyti. Svarba 
yra tame, kad virškinimo sis
tema karščiuose pasidaro ma
žiau veikli ir tokiu budu vidu
riai valosi daug lėčiau. (Todėl, 
dieta laike karščių turi susidėti 
iš lengvų valgių, kuriuoė skil
vis ir bendrai viduriai galėtų 
lengvai suvirškinti. Kepti tau
kuoti valgiai reikia vengti. Mė
sos irgi geriau prisilaikyti ma
žesnio kiekio. Pienas, kiauši
niai, vaisiai ir daržovės yra 
geriausia. Gerti iki valios skie
dinių tarpe valgių yra gerai ir 
sveika, ypatingi lemonadai ir 
apelsinų skiedinis.

Apie kambarių ventiliaciją 
mažai ką galima kalbėti, pri
klauso nuo žmogaus arba as
mens išgalės. Vėdintuvai (fe
nai) maždaug pagelbsti. Mat 
fenai jaukia orą ir šiek-tiek 
padaro jį cirkuliuojantį, kas 
pagelbsti prakaitui nugaruoti 
nuo odos. Taigi reikai ir per
spėti, kad gulėti visai arti feno 
nėra reikalo, kai kuriems tas 
gali ir pakenkti.

Mankštinimasis karščiuose 
turi būti vidutinis, ir mankš- 
tantis ant saulės reikia prisi- 
daboti, kad neapsideginti per
daug saule. Maudymasis ge
riausia atatinka karščiuose ne
gu bile kokis kitas mankšti- 
mosi būdas.

tu čia niekus plepi! Ko tu 
keli paniką! Ar tu neskai
tei “Pravdoj”? Ten juodu 
ant balto aiškiai parašyta, 
kad Bilbao neturi jokios 
strateginės reikšmės. Svar
biausia čia ne karo medžia
ga, ne fizinis tvirtumas, bet 
tiktai kovotojų dvasia. Po
niai?”

Blondinas pasilieka ma
žumoj. Kažkoks akiniuotas 
vyras netoli manęs patylom 
sako: “Jei butų taip, kaip 
laikraščiai rašo, tai iš Fran
co senai nieko nebūtų likę.” 
Jis tai sako labai tyliai, bet 
aš randu, kad išmintingiau 
man nei pritarti, nei prieš- 
tariauti. Žmonės kalba čia 
kaip geri klausimo žinovai. 
Debatuose girdėti žinomų 
ir nežinomų ispanų vardai. 
Kalbėtojai sumini visus

Vis Jieško Paslėptų Turtų.

Pasakų apie paslėptus turtus yra daug netik Lietuvoje, bet 
ir Pietų Amerikoje. Vienas francuzas nesenai pasiskelbė ra
dęs Panamoj $3,000,000 aukso ir pradėjo jieškot partnerių su 
pinigais tiems turtams iškelti iš požemio. Kryželis Panamos 
žemėlapy parodo tariamą turtų vietą. Bet valdžia tą vietą išty
rė ir pasirodė, kad ten jokių turtų nėra. Vistiek paskalai apie 
paslėptus turtus nesiliauja. Dabar pradėta jieškoti turtų, ku
riuos kažin kur paslėpęs Pietų Amerikos tyrinėtojas ispanas 
Hernando Cortez.

baltuosius ir raudonuosius 
generolus. Žinoma, visi už 
Valenciją, bet toliau jau 
nuomonės pasidalina. De
batai pasidaro jau visai au
dringi, todėl pamažu prisi
artina du gražiai baltai uni
formuoti milicininkai. Aš 
maniau, kad dabar jau gin
čai baigsis. Bet nieko pana
šaus. Komunistinės tvarkos 
sargai sustojo ir ramiai 
klausėsi. Akiniuotasis vy
riškis įsidrąsino labiau už 
visus. Dabar jis ėmė garsiai 
kalbėti tai, ką jis pirmiau 
tik pašnabždom sakė. Gir
di: generolais esą negalima 
pasitikėti.

Ar mes neprisaikavom 
i Tuchačevskiui?...
| Bet čia įsikišo milicinin
kas: jis padėjo ranką ant 

<to vyro peties ir liepė jam 
'eiti šalin. Akiniuotasis vy- 
,ras nueina, bet kalbėjęs ne
rimsta.

Kiti pasilieka. Aukštasis 
blondinas pradeda prikai
šioti Bliumui, kad jis išgal
vojęs nesikišimo komitetą 
ir tuo pasitarnavęs fašis
tams. Esą, negalima tikėti? 
kad francuzai nuoširdžiai 
gintų respublikonus. Jei bu
tų taip, Francuzija ir Angli
ja senai butų uždraudu- 
sios vokiečiams įsikišti. Pa
skui jis sako žodis žodin to
kį dalyką: “Jei musų par
tija viena pati galėtų Ispa
nijos likimą nulemti, fašis
tai senai butų sumušti. Bet 
jie ten sudarė liaudies fron
tą su buržuazija. Kažkoks 
kapitalistas Azana ten yra 
prezidentu. O jus žinot, ko
kie tai broliai...” Bet tas 
kalbėtojas nesusilaukia pri
tarimo.

A. Arenštamas. 
Maskva, liepos m. “L.Ž.”

GARDNER, MASS.

Rugsėjo 4 ir 5 visos vie
tos lietuvių organizacijos 
rengia milžinišką metinį 
pikniką, Lietuvių Parke, 
West Broadway, prie gra
žaus ežero. Bus didžiausias 

j ir gražus šioj apielinkėj 
piknikas. Bus visokių spor
tų. Už sportus laimėtojams 
bus duodamos dovanos^ 
Sportai įvyks nedėlioję po 
pietų. Bus Radio Orkestrą 
abi dienas.

Kviečiame visos apielin- 
kės lietuvius atvažiuoti į 
Gardner, Mass.

Komitetas.
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Lietuvių Orlaivio
Katastrofa.

KELEIVIS, SO. BOSTON
— • — -

Penktas Puslapis .

Angliakasių Unija
Turi $3,563,772.54.

Lietuvoje Atsirado
Skėrių.

Jos viršininkų algos ir 
išlaidos.

. SLA. organo redaktorius 
nusiskundžia, kad tūli “tau
tiškos srovės” laikraščiai 
be jokio pagrindo kaltina 
Susivienijimo viršininkus, 
buk jie rūpinasi tik savo al
gomis ir kelionių sugaišti
mis. Kokie laikraščiai taip 
rašo, p. Vitaitis aiškiai ne
pasako, lyg ir gailisi jų. Aš 
žinau, kad “Keleivy” tokių 
dalykų nebuvo. Matyt, tie 
“tautiškos srovės” laikraš
čiai pavydi, kad ne jų plau
ko viršininkai gauna iš SLA. 
apmokėt savo kelionės iš
laidas.

Bet štai kiek padaro iš 
laidų angliakaisų unijos 
viršininkai. Washingtone 
išleistas tos unijos raportas 
už 6 mėnesius parodo, kad 
per paskutinį šių metų pus
metį prezidentas John 
Lewis’ gavo $6,000 algos ir 
$5,525.14 už visokias išlai
das.
. Jo brolis, A. D. Lewis, 
gavo $4,580.04 algos ir iš
laidų.

.Angliakasių unijos sekre
torius Thomas Kennedy, 
kuris eina taippat ir lieuten- 
ant - gubernatoriaus parei
gas, gavo iš unijos algos ir 
išlaidas per. 6 mėnesius 
$6,529.10,

Gi unijos vice-preziden- 
tas Phillip Murray gavo net 
$7,118.00 algos ir‘už išlai
das.

O finansais angliakasiu 
unija nedaug turtingesnė už 
mūsiškį SLA. Kaip “Tėvy
nė” rašė, Susivienijimo tur
tas siekia $2,000,000, o ang
liakasių unijos ižde dabar 
yra $3,563,772 su centais.

Taigi, palyginus tų dvie
jų organizacijų turtą ir vir
šininkų išlaidas, SLA. virši
ninkų išlaidos visai nedide
lės. Angliakasio Sūnūs.

GALVIJAI AMERIKOJ 
PABRANGO.

Grūdais penėtų mėsinių 
galvijų kainos Chicagoj pe
reitą sąvaitę pakilo jau iki 
<$17.60 šimtui svarų. Tai 
esanti aukščiausia kaina 
nuo 1928 metų lapkričio 
mėnesio. Farmeriams, ku
rie augina mėsai galvijus, 
tas reiškia gerą pelną, bet 
miestų varguomenei geres
nė mėsa darosi neįperkama.

SUIMTA DA 13 STALINO 
PRIEŠŲ.

Pereitą antradienį atėjo 
iš Maskvos žinių, kad slap
toji Sovietų policija (OG 
PU) suėmė planavimo de
partamento pirmininką Iva
ną Kravalą ir 12 kitu valdi
ninkų. Jie buvę susekti pla
nuojant Staliną nuversti.

Užsimušė Stasys Kamarau 
skas ir Juozas Baronas.
W. Hazleton, Pa. — Rug 

piučio 6 dieną čia nukritę 
Stasio Kamarausko orlaivis 
kuriuo skraidė 3 jauni lie
tuviai. |

Stasys Kamarauskas ir jo 
švogeris Juozas Baronai’ 
užsimušė, o Jonas Rudins | 
kas, Stasio Kamarausko ( 
pusbrolis, kuris taipgi buvo 1 
orlaivy, išliko gyvas, nors 
buvo manoma, kad ir jie, 
mirs.

Visi jie buvo pakilę orai’ 
pirmu kartu, išskyrus tik 
Stasį Kamarauską, kuris 
buvo jau vienas pats skrai-

Šįmet Lietuvoje gamti
ninkai yra pastebėję skėriu 
(šarančių), labai pavojin 
gų pasėliams ir bendrai 
augmenijai. Tiesa, skėriai 
pavojingi tada, kai jie di 
deliais būriais lekia ir kur 
nutupę viską savo kely nai 
kiną.- Vis tiktai jų ir nedi 
delio skaičiaus pasirody 
mas Lietuvoje yra vertar 
dėmesio dalykas.

Skėriai Europoje dau 
giausia veisiasi Kaspijos ir dęs 75 valandas.

,JurjU baseinuose i jje sięrįdo visį įryS žemai, 
Ypačiai jų daug yra Kaspi jr manOma, kad vienas iš jų 

dykumose ir stepese nusigando ir nusitvėrė už 
Skėnai iš ten pakyla di lėktuvo kontrolių, paleisda- 
dziausiais būriais. • Kartais’ *• ■
tie būriai būna debesio di
dumo. Jie skrenda viena 
kuria kryptimi. Pakeliu' 
naikina pasėlius, sodus, k0 nuliūdę tėvai. ir dvi se- 
daržus, net medžių lapus. seryS
Skėrių užpulti laukai lieka j jonas Baronas buvo 28 
plikutėliai ir ūkininkams' metų amžiaus vyras ir ture- 
gręsia badas. Šie kenkėjai j0 vedęS Kamarauskų dūk- 
Lietuvą aplanko gana retai, į-erį, jęUrj dk0 dabar našlė 
paskutinį kartą Lietuvoj!1 su mažu kūdikiu, 
buvo matyti prieš 50 metų. į Draugai Kamarauskai y 
Tada jie buvo rasti Vilniaus’ ra apsišvietę ir pažangus 
krašte,, bet žymesnių nuos- žmonės, nuo senai jau skai- 
tolių niekur nepadarė. “Keleivį.”

Lietuvoj gamtos muzėjus;, šitos skaudžios nelaimės 
stengiasi išaiškinti šių ken- .valandoje žuvusiųjų šeimy 
kėjų atsiradimą Lietuvos; noms “Keleivis” reiškia gi- 
krašte. Gal būt, tai yra tik iios užuojautos, 
atskiri atsitikimai, kad skė
riai, atsilikę nuo didelių bu ! 
rių, pateko į Lietuvą. Ta I 
čiau kai kas spėlioja, kad 
šįmet, esant labai šiltai ir 
sausai vasarai, skėriai gale 
jo atskristi net iš Sovietu 
Rusijos ar kitų .kraštų. Skė
riai labai panašus į Lietuvos; 
žiogelius, tačiau daug kuo 
nuo jų ir skiriasi. Vabzdys 
išskėstais sparnais yra apie 
10 cm. ilgumo. Kūnas ža
lios spalvos. Užpakalinės; 
ilgos kojos turi žalsvai juo
dus marginius. Sparnų spal
va pilkšva ir išmarginta,1 
juosvais taškeliukais. Tsb.

PLAČIAU NAUDOS 
DURPES.

Lietuva turi daug durpy
nų, bet jie iki šiol buvo silp
nai naudojami; dalis dur
pių naudojama kurui so-; 
džiuose ir miestuose, o taip 
pat tvartų pakratams—mė- i 
šlui gaminti. Tuo tarpu iš 
durpių galima gaminti visą i 
eilę naudingų dalykų. Da
bar jau pradedama tuo rū
pintis. Jau steigiama akci
nė bendrovė su 3 milionais 
litų kapitalo durpynams 
naudoti. Bendrovė turės su
organizuoti moderniškus 
budus durpynų eksplioata- 
cijai ir taip pat durpių per
dirbimą, briketų, dujų ga
mybą ir tt. Tsb.

mas mašiną stačia galva 
žemėn.

Stasys Kamarauskas buvę 
24 metų amžiaus vyras; Ii

NELAIMINGA SU MILIO- 
NIERIUM.

Mrs. Grace Mellon
Šita jauna moteris, milionie- 

riaus Williamo L. Meliono žmo
na, kreipėsi Pittsburgho teis
man reikalaudama divorso, nes 
jis ją apleidęs. Keli metai atgal 
jiedu pabėgo ir slapta apsivedė. 
Meilė greitai virto nelaime.

Fitchburge, netoli nuo 
Bostono, užpereita nedėl- 
dienį pasikorė Dr. Miller.

Čia Giltinė ėjo.

šiomis dienomis Chicagoje buvo automobilių lenktynės. Lou Webb, automobilistas iš 
Indiaiųipolio,* taip įsibėgėjo, kad neteko kontrolės ir jo mašina išlėkė oran ir apsiver
tė kuliavirsčia, kaip koks akrobatas. Bet jis pats taip laimingai iš jos iškrito, kad ir 
susižeisti nesusižeidė. Matyt, giltinė nespėjo jį pasivyti.

Netoli New Yorko anądien audra nušlavė Staten Islando salą ir štai kokios buvo jos pasekmės. Namams griūvant 
žuvo 18 gyvubių. •’ • ;-•>< , . , .

CHICAGO, ILL.

Iš laisvamanių veikimo.
Lietuvių Laisvamanių E- 

tinės Kultūros Draugijos 
1-ma kuopa turėjo susirin
kimą 10 rugpiučio, kur pa
aiškėjo, kad kuopa gerai 
darbuojasi. Pasiųsta į Lie
tuvą L, E. K. Draugijai 
$100.00 kovai už civilinę 
metrikaciją. Dabar eina vi
sose kuopose aukų rinkimo 
vajus laisvų kapinių steigi
mui ir esančių palaikymui. 
Vajaus užbaigimui rugsėjo 
5 dieną rengiamas visų kuo
pų didžiulis11 piknikas J. 
Dambrausko farmoj, kurio 
visas pelnas yra skiriamas 
viršminėtam tikslui. Gi lap
kričio 14 dieną Darbininkų 
Svetainėj bus teatras ir ba
lius. Scenos mylėtojų rate
lis, kuris yri) pasižymėjęs 
gražiais ir gerais lošimais 
per daugelį metiį, suvaidins 
gražią komėdiją. Tai bus 
atidarymas žieminio sezo
no.

' ’ . If f b ; ■ -įj >:
Taip pat yra ■ ruošiamasi 

prie visuotino . laisvamanių 
kuopų atstovų suvažiavimo, 
kuriame turė$ b‘ut galutinaikuriame tur& b‘ut galutinai 
nustatyta draugijos tvarka.

Taip tai 1-ma kuopa dar
buojasi ir kviečia visus ir 
visas laisvų pažvalgų lietu
vius, prisidėt kas kuomi ga
li: aukom arba lankanties 
kuopos parengimuose, o 
svarbiausiai prisidėt prie 
kuopos nariais ir sutveriant 
kuopas kolonijose.

Na, gal kada teks plačiau 
apie tai parašyti. Dabar vi- 
sųpirma pareiga bus gau
siai atsilankyti į pikniką 
5 rugsėjo, Dambrausko far- 
moj. Tuo suteiksime paraf
iną Lietuvos kovotojams ir 
įsigysime sau dvasinės nau
dos, išgirsjdami prakalbų, 
dainų ir tt.

Senas Antanas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. Vituriui.—Ačiū.
Pirmajai moteriai.—Mei

lė yra natūralūs normalių 
žmonių reiškinys, todėl da
ryti iš to juokus nėra pras
mės. Nespausdinsime.

Arėjui Vitkauskui.—“Sin- 
clairo prašymo” nedėsime, 
nes jis labai netiksliai para
šytas. Jeigu jį paskelbtume, 
tai žmonės galėtų prisiųsti 
tamstai “Raisto” keliasde- 
šimts ėgzempliarių, tuo tar
pu kai Sinclairas prašo tik
tai “one copy.” Ką gi tams
ta darytum su likusiu baga
žu?

Gamtos Dukteriai.—Ačiū 
už žinutes. Apie Mooney 
nesenai esam rašę,, bet, visos 
gaunamos apie jį literatū
ros negalime sunaudoti. 
Apie viešbučių streiką pa- 
rašėm. Bet kaip tūlos mote
rys varžosi dėl kavalierių, 
išleidome, nes tai grynai 
asmeniški dalykai.

PAJIEŠKOJ1MA1
Pajieškau pusbrolio Felikso Kuz- 

borskio, Tiltų kaimo, Valkininkų val
sčiaus, Vilniaus rėdybos. Seniau ji
sai ilgai gyveno Utica, N. Y., o vė
liau rodos New Jersey valstijoj. Jis 
pats, ar kas apie jį žino meldžiu pra
nešti, už ką busiu labai dėkingas. (6 

Jonas P. Kuzborskis, 
5432 W. Vernor Highway, 

Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui draugės 

nuo 30 iki 50 metų; aš esu farmerys, 
turiu 127 akerius derlingos ' žemės, 
viskas auga; esu 49 metų, atrodau 
jaunas, gyvanašlis be vaikų. Norė
čiau susipažinti su drauge be šeimy
nos, kuri mylėtų gyventi ant farmos 
ir kad butų' rimta moteris, ir neblo
gai atrodytų, ir kuri sutiktų atva
žiuoti savo kaštais. Su pirmu laišku 
prašau prisiųšt savo paveikslą. (4) 

John Riskus,
Box 181, Milner, Colo. ,

Pajieškau pusseserės ROŽĖS MI
KALAUSKAITĖS, paeina iš Marcin
konių parapijos, Vilniaus krašto. A- 
pie pirm 30 metų girdėjau atvažiavo 
j Bradford, Conn. Kas žino kur ji ran
dasi malonėkite man pranešt, busiu 
didžiai dėkingas. (3)

Juozas Celevičius,
56 Warren avė., Chelsea, Mass.

Pajieškau tetulės Petronėlės Lei- 
kiutės, po vyru Butkevičienė; prašau 
atsišaukti, turiu svarbų reikalą. Ku
rie žinote, malonėkite pranešti, aš už 
tai atlyginsiu. Seniau ji gyveno Buf- 
falo, Ohio.

Mary Rytmetytė-Mack
2701 Dodge avė., Sioux City, Iowa.

Parsiduoda Gera Farma
40 akerių, gera žemė, parduodu su 

gyvuliais iij visoms mašinoms, Bu- 
dinkai geri, pusė mylios iki šteito ke
lio, 3 mylios į miestą. Apielinkėje 
daug lietuvių gyvena. Parduodu pi
giai. Priežastis pardavimo—liga.

J. POVILINCKAS, (5)
07 Burgės Hill, Rumford, Me. 

—i------------ :

Farma—24 akeriai.
Labai gražioje vietoje, 3 ir pusę ( 

mylios nuo Caro miestelio, 90 mylių į 
nuo Detroit, Mich. Labai gera žemė 
daržovėms, 2-jų ruimų stuba, gfeine- J 
ris, geras skiepas, vištininkas. $1,500, 1 
įnešti reikia $1.000. (5) *

J. DERMEITIS,
R. 3, Box 208, Caro, Mich. .

Parsiduoda Namas ir Biznis
Pragyvenimas užtikrintas iš biz

nio. įrengimai štoro naujoviški. Par
duosiu nebrangiai. (4)

Savininkas V. BARKUS,
87 Trenton Rd., Readville, Mass. 

Tel. HYDe Park 1005

Pajieškau darbo ant ūkės
Pas gerus žmones arba pas našlę 

ūkininkę. Aš moku visokius ūkės 
darbus ir esu gerai patyręs farme
rys, nes dirbau per daugelį metų pas 
didelius ūkininkus ir pats per 9 me
tus turėjau savo ūkį. Esu pastovus 
ir teisingas vyras ir reikalui esant 
galiu tvarkyt visų ūkį. Tiktai nemy
liu, jeigu gaspadinė užsimovus ant 
kaklo medinius karoliukus vaikščio
ja paskui darbininką ir maustydama 
ant šniūrelio skaito valandas. Kam

CAL. ! 

laimė-
I 

dienas

reikalingas teisingas darbininkas, 
kreipkitės, (5)

FRANK BARTESH
P. O. Box 28, Wauregan, Conn.

i

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės- 
apie 30 metų amžiaus, kuri mylėtų 
gerą gyvenimą ir norėtų susipažinti 
su geru draugu. Gerai draugei aš bu
siu geras draugas. Rašykite.: (6)

C. B. P.O. Box 505, Foxboro, Mass^ 
•»

Pajieškau merginos arba našlės 
be vaikų tikslu apsivesti; amžiaus ir. 
tikėjimo aš nepaisau. Aš esu našlys, 
46 metų, plačiau paaiškinsiu kaip 
susipažinsime. (5)|

Wm. Burinskas,
76 Wood Line st., Torrington, Conn.

Kam Reikalingas
Vyras prižiūrėt ■ namus arba vietą, 

ant farmos ar mieste. Sunkįdi dirbt 
negaliu. Kreipkitės šiuo adresu: (ė

W. W—ce, 210 N. Cherry streetj 
Wallingfordj Cohn."

Pajieškau Darbininko
Dirbt ant Farmos; turi mokėt far> 

mų darbus. Plačiau paaiškinsiu laiš
ku. Atsišaukit šiuo adresu.

JOHN PUSLĖNAS, R. 6, Box 100, 
Traverse City, Mich. 

-------------------------------------- rl---------------

' SVEIKAS IR GARDUS ALUS
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS.

SAN FRANCISCO, 
Hotelių darbininkai 

jo streiką.
San Franciscoj 89

streikavo 4,500 hotelių dar
bininkų. Visą laiką hotelius 
pikietavo ir galų gale kovą 
laimėjo. Savininkai turėjo 
pakelti darbininkams 10 
nuošimčių atlyginimą ir per 
unijos raštinę turės sarpdyti 
darbininkus. Tai reiškia 
“elosed shop” — ne unijos 
nąriai negalės į darbą ineit.

Darbdaviai dabar verkia 
krokodilio ašaromis, kad 
streikas pridaręs jiems $8,- 
000,000 nuostolių. Darbi
ninkai gi per tą patį laiką 
neteko pusės miliono dole
rių algų. Tai ve, koks skir
tumas pelnuose: 4,500 dar
bininkų per 3 mėnesius už
dirba pusę miliono, o sauja- 
lė darbdavių — 8 milionus! 

j Gamtos Duktė.,

SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1938\ METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplanu. Prisiunčiame į namus 
kas pareikalauja. Z. GILEVIČIUS (- 

73 Ilartford Avė.,
NEW BRITAIN, CONN.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER, MASS.

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

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

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

Už Chicagos “NAUJIENOS” metalas kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar' gauna puikią dovanų. Vieną npihetį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

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

——— — —- ------------ -------------------------------------- -T ii
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p. S. Michelsono straipsnis: 
“Pono Advokato Jurgėlos Dė
mesiui.” Ne mane vieną stebi
no to rašinio “stiprus” tonas, 
pyktis, ir pravardžiavimas, ku
ris pačiam laikraščiui garbės 
nedaro. Vengkime kitų nemalo
numų: prašau suteikti lygiai 
žymią vietą šiam mano laiškui.

Pono Michelsono ir mano pa
žiūros daugeliu klausimų nesu
tinka. Mėginsiu rasti bendrą 
kalbą tiktai ginčytinais mano 
ankstyvesnio straipsnio iškel
tais reikalais.

Jei aš priminiau raudonie
siems, kad jie turėtų būti dė
kingi savo opozicijai už pakan
tumą, tai nereiškia, kad ta opo
zicija ar aš asmeniškai turime 
skųsti raudonuosius policijai, 
juos įkalinti, ar panašiai. Ponas 
Michelsonas tokio siundymų 
patarimo mano rašinyje ne
skaitė, nes aš nei žodžiu apie 
tokias kovos priemones neužsi 
miniau. Bet dabar yra aišku, 
kur bendro fronto žmonių min
tys yra linkę kovojant su opo
zicija.

Ponas Michelsonas pasišovė 
mane mokinti teisės dalykuose. 
Deja, negaliu būti dėkingas už 
“Laisvės” editorialo pagirtą 
“lekciją,” nes ligšiolinis mano 
mokslas ir patirtis neleidžia va
dinamos lekcijos rimtai svars
tyti ar priimti. Jei kada ateity
je p. Michelsonas suteiks rimtą 
ir vertingą patarimą, mielai 
jam padėkosiu.

Jei kas nesuprato mano 
straipsnio pagrindinės minties, 
tai norėčiau priminti. Korpora
cija yra juridinis asmuo, kurį 
valstybė pripažįsta ir suteikia 
teisių veikti tam tikrose ribose, 
čarterio ir įstatymų nustatyto
se. Organizacijos pagrindas y- 
ra—prieš jai įsikuriant sudary
tas inkorporacijos pareiškimas, 
kame suminimi tikslai, susi
tvarkymas ir teritorija. Jei tik
slai ar veiklos sritys praplečia
mi ar keičiami, tenka papildo
mą dokumentą sudaryti, gauti 
valstybės sutikimą. Aksioma 
yra: korporacija nėgali daryti 
jokių sutarčių ar veiksmų, iš
skiriant tokius, kokius leidžia 
čarteris arba incidentaliai rei
kalinga jos egzistencijai įstaty
mų ribose. “Kas tik korporaci
jos daroma be autoriteto, yra 
įstatymų ! laužymas, nes bet 
koks veiksmas, tiesioginiai ar 
.netiesioginiai neautorizuotas, y- 
;ra draudžiamas” (Schwab v.; 
fe. G. Potter Co., 194 N. Y. 409).; 
Teismo citatų galėčiau suteikti; 
Šiiptais. ■ ’!

’i Atsižvengiant į tai, tam tikro 
pobūdžio organizacijos yra 
tvarkomos atskirais įstaty
mais, k. a. geležinkelių, bankų, 
religinių, labdarybės, kapiny
nų, švietimo, pašalpinių, ap- 
draudos, biznio ir tt. Skaityto
jas lengvai supras, kad, pav., 
religinė ar pašalpinė korporaci
ja negali statyti ir tvarkyti ge
ležinkelių, labdaringoji negali 
Verstis bankinėmis operacijo
mis, .švietimo — negali kapinių 
bizniu verstis, gaisrininkų—ne
kali parapijų ar bažnyčių kur
ti, i kapinių korporacija negali 
partijų politikoje rungtis, ir tt. 
Tai yra savotiškas principo 
“Kas Dievo Dievui, Kas Ceza
rio Cezariui” pritaikymas.

Kas gi daroma, kai organi
zacija išeina už jai leistų ribų, 
imasi “ultra viręs” veiksmų?

Valstybės politikos linija vi
suomet buvo ir yra, kad čarte
ris yra korporacinio veiksmo 
mastas ir valstybė rūpinasi 
korporacijas Išlaikyti čarterio 
ribose (Leslie v. Lorillard, 110 
N. Y. 519). Todėl valstybės gy
nėjas gali teismo keliu suspen
duoti ar panaikinti čarterį 
(“šeire facias” arba “quo war- 
ranto” procesai). New Yorko 
Gen. Corp. Law, Sec. 91, įvardi
na pagrindus čarteriui atšauk
ti: 1) kai org-ja prasižengė 
prieš įstatymą, pagal kurį ji su
kurtą, pakeista ar atnaujinta;

i

“injunc- 
daryti tam 

“mandamus” 
tam tikrą 
“certiorari”

atlikti
arba
veiksmų teisėtu-

valstybė rezervavo

2) kai ji sulaužė įstatymą arba 
r,avo teises nederamai naudojo 
(abuse of its powers); 3) nu
stojo privilegijų per nesinaudo- 
jimą (pav., nesenai Chicagoje 
tuo pagrindu likviduota daug ir 
lietuvių draugijų); 4) padarė
:okį veiksmą, įstatymo jai ne
leistą,—k. a. pašaipi nė draugija 
aukavo politiniams reikalams 
arba aktingai stojo politikon.

Ne tik valstybė, bet ir inte
resuotas korporacijos narys ga- 
i teismo keliu gauti 

tion” (draudimą 
‘ikrus veiksmus),
(įsakymą 
veiksmą) 
(patikrinti 
ną).

Apart to,
•avo teismams vizitacijos teisę, 
korporacijos narys ar kredito- 
ius kreipiasi su prašymu teis 
nan ir nurodo, kad jos direkto- 
iai, pareigūnai ar agentai su
dorojo lėšas ar turtą, arba juos 
sunaudojo ne tiems tikslams, 
kokiems inkorporuota (diver- 
ion from the purpose of its in- 
lorporation), ir teismas įsiki
ša : liepia korporacijai pristaty
ti inventoriaus sąrašą, smulkiai 
itsiskaityti iš visų 12 mėn. 
prieš įsakymo datą laikotarpio 
tranzakcijų ir pristatyti tikri- 
įimui visas knygas (N. Y. 
.VIembership Corp. Law, Sec. 
26). Teismas dažniausiai skiria 
eferentą ir nulemia, ar korpo- 
acija peržengė jai čarterio su

teiktas teises.
Teisei rupi teisingumas ir 

tvarka, ir man, kaipo teisinin
kui, rašant aukščiau išdėstytą 
(ar ankstyvesnį straipsnį apie 
irganizacijos centro ir skyriaus 
santykius, kurio pabaigą “Vie
nybė” įdėjo 161 Nr. sava ant
rašte) visai galvon neatėjo po- 
icija, skundai, žvalgyba ir 
įneštai.

Dėl p. Michelsono kaltinimo, 
kad aš parodžiau “visišką pa
žangiosios Amerikos lietuvių 
visuomenės nepažinojimą,” tu
riu prisipažinti, kad “pažinoji
mas,” sprendžiant iš kaltintojo 
straipsnio epitetų, gal nėra vi- 
ai malonus dalykas,—o gal tai 
ikonio klausimas?

Galbūt p. Michelsonas geriau 
teisę pažįsta, — negaliu spręs
ti, nežinodamas jo universiteti
nių ar naminių studijų. Bet jei 
jis tikrai atstovauja “Amerikos 
Lietuvių Kongresą” ir yra įga- 
iotas pareikšti, kad tas Kon
gresas “yra čarteriuotų organi
zacijų atstovybė,” tai butų pra
tartu patikrinti “reikalus na
mie.” Jei tikrai pašalpinės drau
gijos tame “Kongrese,”—atsi
prašau: čarteriuotų org-jų at
stovybėje,—yra atstovaujamos, 

‘.ai jos privalėtų pačios arba 
per savo teisių patarėjus suras
ki savo čarterius (beje: ant sie
los kabinamas diplomas nėra 
karteris) ir leisti nariams išgir
sti, ką jų čarteris leidžia dary
ti. Ypač tokių draugijų pareigū
nai turėtų bent sykį gyvenime 
pasiskaityti savo čarterį, suly
dinti jo nuostatus su draugijos 
istatatais, ir suderinti sąvo 
veiksmus. Abejonės atveju, ne
būtų pro šalį atsiklausti advo
kato—arba p. S. Michelsono.

Apie musų karo metų fondus 
žinojau, — ačiū už priminimą. 
Nežinau tais laikais veikusių į- 
statymų. Gal p. Michelsonas 
teisybę rašė, kad fondai neturė
jo leidimų nei čarterių. Tik—jis 
negali teigti apie leidimų stoką, 
nes, pav., aukoms gatvėse rink
ti buvo gauti leidimai ir rink- 

skelbiamos. Jei 
jų negavo, tai 

rengėjai jų ne
pamėgins viešą

liavos plačiai 
p. Michelsonas 
nereiškia, kad 
gavo. Lai jis
rinkliavą gatvėse suorganizuo
ti, niekieno neatsiklausęs, ne 
“smetoninėje Lietuvoje,” tik 
musų Amerikoje, — patirs, ar 
nereikės jam advokato iš šalto
sios išimti. Eisenoms irgi rei
kalingi policijos leidimai, kaip 
ir šokiams, pramogoms, nebent 
tik privatiems subuvimams. 
Pas mus, New Yorko mieste, 
eidimai kainuoja $10. Bet Bos

tone gal kitaip? Spaudoje nete
ko skaityti apie anarchiją Bos-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Įdomi Jaunų Moterų Profesija

jAdrtenne AmesĮįį

Moterims Pasiskaityt
X * ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ.

AR YRA REIKALINGOS 
ŠEIMININKĖMS ATOS

TOGOS?
Daugelis šeimininkių ne

tik pačios visą namų darbą 
apdirba, šeimas auklėja, 
joms drabužius pasiuva ir 
sutaiso, bet dažnai dar eina 
ir i dirbtuvę uždarbiauti, 
nes paprastas darbininkas 
vyras neuždirba tiek, kad 
be moteries pagelbos galė
tų su šeimą žmoniškai pra
gyventi. O juk norisi kelia 
centus ir senatvei pasidėti. 
Kartais ir abiem dirbant y- 
ra sunku galas su galu su
durti, todėl apie tokias “vi- 
gadas,” kaip atostogos, 
jiems galvoti netenka, ne
paisant kaip jie jų norėtų. 
Jei pasitaiko kokį nors ne- 
dėldienį ant pikniko nuva
žiuoti ir su draugais truputį 
“paūžti,” tai visos jų vaka- 
cijos.

Kad kelių sąvaičių atos- 
togos šeimininkei butų nau
dingos ir reikalingos, to 
niekas turbut neginčys; bet 
yra juokinga ir tikras ab
surdas sakyti, kaip tūla ra- 
šėja vienam laikrašty yra 
išsireiškusi, buk kiekviena 
šeimininkė gali imti atosto
gas, tik ji niekur nevažiuo
ja, nes bijosi, kad jai išva
žiavus vyras nepradėtų su 
kitom moterim arba mergi
nom “flirtuoti.” Girdi, jai 
pavydu, todėl ji sėdi sau 
namie ir saugoja vyrą. Kas 
turi palinkimą “flirtuoti,” 
to jau neišsaugosi, ir aš ne
manau, kad daug tokių mo
terų butų, kurios aukotų sa
vo atostogas savo vyrui sau
goti. Man rodos, kad gali-1 
ma užtikrinti, jog kiekvie
na šeimininkė, su labai ma-| 
žu išėmimu, didžiausiu en-l 
tuziazmu važiuotų atosto-, 
gauti, jei tik ji turėtų liuoso 
laiko ir pinigų. Šeiminin
kės, kurios augina, arba jau 
yra išauginusios vaikus, sa
vo vyrams taip daug nepa-i 
vydi ir jų visuomet nesau-' 

ir goja. Tą daro tik bevaikės | 
Ar nesusmuks moterys, nes jos žino, kad

Net ir biblija sako, kad vy
rui “negerai vienam gyven
ti.” Kapse.

Į Marsha HuntĮ

AGURKŲ “PIKELIS.”
1 

kų.
2
1

nas
1
1

tuzinas vidutinių agur-

dideli svogūnai, 
žalias ir vienas raudo 
pipiras.
puodukas uksuso. 
puodukas cukraus.

1 šaukštukas celero sėklų.
1 šaukštukas muštardos 

sėklų.
Sudėkite smulkiai supjau

stytus agurkus, svogūnus ir 
pipirus į kokį nors molinį 
indą ir labai gerai pasudę 
palikite per naktį. Ant ry
tojaus nusunkite ir sudėkite 
į bonkas (jars). Paimkite 
uksusą, cukrų ir celero su 
muštarda sėklas ir viską pa
virinę 3 minutes karštą už
pilkite ant agurkų ir gerai 
uždarykite.

Jaunos ir gražios sudėties moterys Amerikoje yra samdomos naujoms madoms de
monstruoti. Tos modelistės gana gerai uždirba ir labai dažnai patenka į filmų ak- 
torkas. čia parodyta kelintas tokių modelisčių.

tone. Kiek liečia Lietuvos Lais- Į nekalbant apie galimą neištiki- 
vės Paskolos sukėlimą, p. Mi- mybės kaltinimą, toks elgesys 
chelsonui patarčiau pasiteirauti! rodo nesveiką valstybingumo 
Lietuvos Pasiuntinybėje apie i supratimą.
leidimus,—lengva kitą mokinti,1 Tiek p. Michelsonas, tiek 
bet lai jis pasiteirauja, kaip “Laisvė” mane fašistu vadino, 
svetimų valstybių bonai Ameri- bet rudžiausias nacis ar juo- 
koje realizuojami.

šia proga
p. Michelsonui už įdomią infor-1 
maciją, kad “Am. Liet. Kongre
sas” rūpinasi lietuvybės reika
lais. Ne man vienam bus labai 
įdomu daugiau išgirsti apie 
Kongreso nuveiktus lietuvybės 
darbus. Mat, skaičiau tokio pat 
vardo org-jos ar čarteriuotų or
ganizacijų atstovybės — spaus
dintą atsišaukimą, kame Kon
greso “pasibrėžtu” tikslu įvar
dijama: gelbėti Lietuvos liau
džiai atgauti laisvę, “iškovoti 
teisę rinkties tokią vyriausybę, 
kuriaja pasitikėtų didžiuma 
Lietuvos piliečių” (taškas). 
Toks tikslas, bent mano kabu
tėse pakabintas sakinys, nevi
sai suderinamas su p. Michel
sono suteikta vertinga informa
cija, kuri tikrai “ne prošalį” ži
notina. Būdamas Amerikos pi
liečiu, stebėjausi, kodėl Lietu
vos piliečiams yra svarbu pasi
tikėti musų rinkta vyriausybe: 
koks jiems biznis ar męs gaili
mės Rooseveltą išrinkę? O gal 
tas - Kongresas, apart lietuvy
bės ręikalų, skiriamas Lietuvos 
piliečiams jų Seimą pavaduoti? 
Jei taip, nepamirškite ir tauti
nių mažumų atstovauti, vieton 
pašalpinės ir 1______ ___ _____
piliečių draugijas pavojun sta- j 
čius. Gal Am. 
jau pasirūpino ................... —_
(J. A. V.) valdžios pripažinimą 
neteisėtai 
bei? — Gal p. Michelsonas 
ims šių pastabų ‘rimtai, 
žmogaus kalbos netobulumo 
Įima nesąmonių pridaryti iš 
rinktų ištraukų.

Bet, rimtai kalbant: laisvoje skųsti 
demokratinėje Amerikoje vie
no steito organizacija tegali ki
tame steite biznį daryti tik ga
vusi to steito leidimą. New Yor- 
ke tas kainuoja $100, be advo
kato patarnavimo. Be tokio lei
dimo—kein Geschaeft. Jei Chi
cagos adreso “Am. Liet. Kon
gresas” ir aukomis verčiasi, tai 
pas mus dar reikėtų jam gauti 
ir labdarybės departamento su
tikimą. Jei jo tikslai kitoki, nei 
p. Michelsono nurodytas rūpi
nimasis lietuvybe, tai Amerikos 
paštas gali susidomėti apie 
Kongreso informacijų tikrumą. 
Jei Amerikos piliečiai, prisiekę 
(naturalizuotieji—teisme, čiagi- 
miai—mokyklose) ištikimybę
šiai šaliai ir jos teisėtoms įstai
goms, per betkokį savo “kon
gresą” imasi kitos valstybės 
reikalus spręsti ir kurstyti jos 
gyventojus prieš valdžią—tai,

i

f

Tenai leidimai rei- 
sumetimais 

o čia 
reikalingi tik tam, kad
žinotų kaip sutvarkyti

džiausiąs fašistas nedrįs lengva 
norėčiau padėkoti širdžia amerikoną demokratą 

1 pravardžioti, primesti jam pai
kumą ir grasinti boikotu dėl at
kreipimo dėmesio į nesveiką si
tuaciją. Nepavydžiu kongresi- 
ninkams jų nedėkingo darbo, 
bet prašau nesuvilti nekaltų 
žmonių, kurių draugijas stato
te pavojun, jiems įstatymij ir 
savo čarterių nežinant.

Su pagarba,
Adv. K. R. Jurgėla.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS:
Mums rodos, kad be reikalo p. 
Jurgėla stengiasi atbaidyti mu
sų visuomenę nuo Amerikos 
Lietuvių Kongreso. Kas gi jam 
tikės, kad Amerikos piliečiui 
nevalia rūpintis savo tėvais ar 
broliais, kurie yra terorizuoja
mi kitoj valstybėj ? Kur p. Jur- ■ 
gėla skaitė tokį įstatymą, kuris plonu ledu tamsta važiuoji? 
draustų Jungtinių Valstijų pi-, Butų gaila, jei toks didelis tei- 
liečiams protestuoti prieš sveti
mos valdžios žiaurumą arba už
tarti terorizuojamus savo arti
muosius? Arba kur jis skaitė 
tokį įstatymą, kuris draustų 
šios šalies piliečiams rinkti pi
nigus svetimos valstybės nelai
mingiesiems šelpti? štai, šio
mis dienomis šios šalies akto-

kitokias Amerikos! Hy organizacija paskelbė fies- 
tą Ispanijos lojalistų vaikams 
sušelpti, ir šito darbo priešaky. Liet. Kongresas 1hui,eipu’ 11 8,LO

o atšaukti muSu'atsistojo.ne kas kitas' bet Pa’ 
---• • • a ties prezidento Roosevelto žmo

na. Kodėl p. Jurgėla neparašoLietuvos vyriausy- ...
ne- prezidentui Rooseveltui ir ne- 
p-j paaiškina, kad jo žmona laužo 
__ Amerikos įstatymus?ga-
pa- Ponas Jurgėla 

jis neturėjęs ir 
lietuvių 

valdžiai. Gerai, 
bet kokiais tuomet tikslais jis 
jas baugina? Kokiais tikslais 
jisai knysasi įstatymų knygose 
ir j ieško citatų, kad įrodžius, 
jog korporacijoms nevalia išei
ti iš carterio ribų, nevalia dary
ti biznio kitose valstijose? Juk 
pašalpinės draugijos nėra biz
nio korporacijos ir biznio dary
ti į kitas valstijas nevažiuoja. 
Vienintelis jų biznis, tai pikni
kai ir baliai. Nejaugi p. Jurgė- j 
la norėtų pasakyt, kad musų 
draugijos neturi teisės ir pikni
kų rengti, jei tas nėra jų čarte- 
riuose įrašyta?

Taip pat visai be reikalo p. 
Jurgėla aiškina, kad leidimai 
paradams ir eisenoms reikalin
gi netik “smetoninėj Lietuvo
je,” bet ir demokratinėj Ame
rikoj. šitą žino kiekvienas dže- 
nitorius. Tačiau Lietuvos nega- 1

teisinasi, kad 
neturįs tikslo 
organizacijas 

jeigu neturi;

šitais gąsdinimais p. 
nori pasitarnauti fašis- 

Lietuvos diktatūrai, tai

Įima šituo žvilgsniu su Ameri
ka lyginti.
kalingi politiniais
(valdžia bijosi žmonių), 
leidimai 
policija 
trafiką.

Jeigu
Jurgėla 
tinei
jis gali pasiekti visai priešingo 
rezultato. įgąsdinti amerikie
čiai gali galutinai atsisakyti 
duot bet kokiems Lietuvos rei
kalams pinigų. Ką gi darys tuo
met advokato Skipičio įkurta 
amerikiečių reikalams DULR ? 
Ką tuomet darys Vilniui Va
duoti Sąjunga, kuri turi nema
ža skyrių Amerikoje, ir- tai be 
jokių čarterių? Kas tuomet 
pirks “Vilniaus pasus,” kurie 
daugiausia amerikiečiams 
buvo taikomi? ___
visi šitie politiniai bizniai, kai jų vyrų šeimyniškas gyve- 
p. Jurgėla įgąsdins amerikie- nimas nėra pilnas, jame yra 
čius, kad Lietuvos reikalams kūdikių trukumas, todėl jos 
nieko neaukotų? [ir kitom moterim užvydi ir

! Ponas Jurgėla, ar ne perdaug savo vyrus nuolatos sau
goja.

I Ta pati rašėja ragina vi
sas šeimininkes imti atski- 

' ras nuo vyrų atostogas, nes, 
girdi, kaip vyras jūsų išsi
ilgės^ tai { sugrįžus daug 
daugiau mylės. Kažin? Yra 
sena patarlė: “iš akių ir iš 
širdies.” Palikti vieną vyrą 
ar vieną moterį per ilgą lai
ką, tai tikrai yra bloga, ne3 
jiems vieniems nusibos ir 
jie tąsyk tikrai jieškos ko
kios nors “kompanijos.”

1 sės žinovas įlužtų.

“MISS CALIFORNIĄ.”

šita 21 metų amžiaus mergiš
čia, Phylis Randai!, buvo išrin
kta Hollywoode kaip gražiausia 
Californijos mergina ir daly
vaus Atlantic City Suvažiavime, 
kur bus renkama visos Ameri
kos gražuolės, “Miss America.” 
Tai yra dykaduonių sportas.

GRYBŲ SRIUBA.

Nupiaustykit grybų kie
tus kotus, gerai nuplaukite 
ir smulkiai supiaustę sudė
kite į keptuvę su sviestu, 
druska, pipirais ir kokiu 
puoduku gero bulijono. 
Viską šutinkite, kol grybai 
bus minkšti; tąsyk užpilkite 
karšto bulijono. Jei patin
ka, galima pridėti virtų ry
žių.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 

. tapo Dievo sununu.
TIKIME Į KRISTŲ, todėl turime 

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

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

3501 So. Union avė., CHICAGO, ILL

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, III.
J. Kužinskas — pirm, pagelbininkas,

821 Prescott st., Waukegan, III. 
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlister avė., Waukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

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

1 726 — 8th St., Waukegan, III.
Kasos Globėjsh >.. >

,J. Petraitis, D. Lauraitis, >■< 1 
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus. 
Maršalkos:

J. Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai būna paskutinį nedSL 

dienį kožno mčnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts.. Waukev»u» III.

: . . ..L___

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIMINIAKO8 IR DARBININKUKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

| Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
| siųst “Muney Orderiu**. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- 
| s ta m konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 
9 resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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DIEVUOTAS KATALI
KAS ATKASĖ GRABĄ IR 

APIPLĖŠĖ LAVONĄ.
Šiomis dienomis Panevė

žio apygardos teismas nu
baudė Kazį Aleknavičių 
dviem metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo už apiplėšimą 
lavono.

Šitos bylos istorija tokia:
Šį pavasarį Panevėžio 

apskrities ligoninėj mirė 
Juzė Jackevičienė. Tą pa
čią dieną velionės kūnas bu
vo pervežtas į motinos bu
tą, kur pašarvotas išgulėjo 
dvi dienas. Mirusiai pasku
tinę pagarbą atiduoti susi
rinko giminės ir pažįsta
mieji. Senu papročiu giedo
jo šventas giesmes. Tarp 
“kantorių” buvo matyti to
limas velionės giminaitis, 
dau^ kartų už įvairius nusi
kalimus baustas Kazys 
Aleknavičius. Pastarasis 
daugiau dėmesio kreipė ne 
į maldą, bet į žiedus buvu
sius ant velionės rankų.

Jackevičienė buvo palai
dotą senose Petro ir Povilo 
kapinėse.

Velionės motina antrą 
Velykų dieną aplankius ka
pą, rado pasibaisėtiną vaiz
dą: nuverstas kryžius, at
kastas ir atidarytas karstas, 
kuris pribertas žemių.

Įvykio vieton tuojaus at
vyko tardytojas, gydytojas, 
policijos ir bažnyčios atsto
vai. Apžiūrėję lavoną, ra
do, kad karstas buvo atida
rytas, nuo rankų nuimti žie
dai, kurių vienas rastas kar
ste tarp pribirėjusių žemių. 
Netoli rastas ir kastuvas, 
kuris padėjo nustatyti nusi
kaltėlį.

Kadangi kastuvas pri
klausė Aleknavičiajns, iš 
pastarųjų šeimos buvo įtar
tas Kazys Aleknavičius, ku
ris, pajutęs pavojų, iš Pane
vėžio pasišalino, o kai po 
keturių dienų grįžo, buvo 
sulaikytas.

Tardomas kaltu prisipa
žino. Lavoną apiplėsęs lėšų 
stokos verčiamas. Jo šeima 
gyvenusi Kaune, ją reikėję 
pergabenti į Panevėžį. Nu
sikaltimą padaręs nakties 
metu. Atkasęs kapą, numo
vė nuo velionies rankų žie
dus, kurių vienas iškrito iš 
rankų ir nuriedėjo į karsto 
gilumą. Paėmus baimei, ten 
rankos kišti nebedrįsęs.

Kitą dieną pėsčias išėjęs 
į Kauną. . Kelyje tarp Kė
dainių ir Jonavos vogtąjį 
Žiedą pardavė už 3.25 litų 
geležinkelio sargui.

NEŽMONIŠKAS ELGE
SYS PER VYSKUPO 

SUTIKTUVES.
Į Kuršėnus buvo atvykęs 

vyskupas, todėl kunigas su
rengė raitū kaimiečių lenk
tynes. Bemandravojant rai
tiems kaimiečiams nemoky
tais arkliais ir patiems ne
turint jokio supratimo, vie
nas gremėzdas įjojo raitas 
į žmonių tarpą ir sužeidė 
keliatą žmonių. Kai vienas 
sužeistas vyras pradėjo pro
testuoti, tai “tvarkdariai” jį 
sugriebę, apkumščiavo ir 
nugrūdo tolyn, grąsindami 
nebepasirodj^i.

TAURAGĖS IR PANEVĖ
ŽIO APSKRIČIUOSE AU

DROS IŠVARTĖ DAUG 
MEDŽIŲ.

Šįmet audros ir gaisrai 
miškų ukiui pridarę nema
ža nuostolių; jau buvę apie 
60 miško gaisrų ir audros 
daug išvartė medžių. Nepa
prastai daug apie 80,000 
medžių išvartyta- Tauragės 
miškų urėdijoj. Panevėžio 
miškų urėdijoj taip pat esą 
išvartyta apie 6,000 me
džių. išvartyti medžiai piau- 
stomi ir keliami ir prie, tų 
darbų gauna darbo keli 
šimtai darbininkų.

ŠIURPUS PERKŪNO 
SMŪGIS.

Liepos 23 dieną iš Anta
lieptės miestelio vieškeliu 
važiavo Daugailų valsčiaus, 
Velaikių kaimo ūkininkas 
Balys Ubeika su savo žmo
na. Bevažiuojant juos už
klupo nepaprastai smarki 
audra su perkūnija. Siautė
jant audrai, Ubeikai nuo 
kalniuko lėtai leidosi pa
kalnėn, ir, pasak Ubeikie- 
nės, abu meldėsi. Tuo metu 
trenkė smarki žaibo srovė 
ir vietoj užmušė Balį Ubei- 
ką ir kumelę, o Ubeikienę 
skaudžiai pritrenkė. Siautė- 
jančios audros metu, neto
liese nuo įvykio, Velaikių 
kaimo gyventoja melžė kar
ves ir pastebėjo netoli savo 
perkūno trenktą avį, kuri 
dar truputį spardėsi. Mote
riškė įbėgo triobon ir pra
nešė vyrams apie pritrenk
tą avį, kurie griebę peilį, 
nubėgo pribaigti piauti. Pa
plovus avį, jie pastebėjo 
ant vieškelio, pakalnėj, sto
vintį be arklio vežimą ir 
orie jo kaž ką vartantis. At
bėgę vyrai griovy rado už
muštą arklį ir prie vežimo 
pervirtusią, žaibo pritrenk
tą, moterį. Vyrai tuojau 
griebė moterį žemėmis kas
ti, kuri ištarė po kurio laiko 
“aš dar gyva.”

Kai moterį norėjo nusi
nešti triobon, už vieškelio, 
pastebėjo jau nebegyvą nu
mestą į šalį jos vyrą.- Vyras 
žaibo trenktas į pakaušį. 
Moteriškė po kurio laiko at
sigavo. Užmuštasis Ubeika 
buvo vidutinis ūkininkas ir 
paliko porą mažų vaikų.

Pažymėtina, kad tuo pat 
metu siautęs žaibas, greti
moj apylinkėj suskaldė ir 
keliatą stambių medžių.

Šitokios perkūnijos žmo
nės čia senai jau nebuvo 
matę.

VILIAMPOLĖS MUŠTY
NĖSE NUDURĖ DAR

BININKĄ.
Kauno priemiesty, Vi- 

liampolėj, per muštynes bu
vo peiliu nudurtas darbi
ninkas. Paaiškėjo, kad tą 
naktį Viliampolėje buvusios 
net trejos muštynės, kurių 
naskutinėse Noreika peiliu 
ir nudurtas.

Tose muštynėse dalyvavę 
apie 20 girtų vyrų, tačiau 
kuris peiliu dūrė Noreiką— 
nei vienas neprisipažįsta, 
nors sulaikyta keliolika 
žmonių.

Peilis, kuriuo Noreika 
nudurtas, taip pat rastas.

Už GIMDYMO KONTROLĖ.

D-rė Uia Galeani, kuri gina 
gimdymo kontrolės klinikas 
Massachusetts teismuose. Re
akcinio teismo patvarkymu, 
tos klinikos čia buvo uždarytos. 
D-rė Galeani stengiasi to teismo 
sprendimą panaikinti ir klini
kas vėl atidaryti.

Tai ve kaip išrodo ta pagarsėjusi skraidomoji tvirtovė, kurią šiomis dienomis pastatė 
Amerikos karo laivynui Sikorskio lėktuvų dirbtuvė Bridgeport, Conn. Jis esąs didžiau
sia bombanešis visame pasauly. Jis yra varomas dviem motorais po 1,050 arklių jėgos, 
iš visų pusių yra apginkluotas kulkasvaidžiais ir gali nešti daugybę bombų priešo lai
vams bombarduoti.

BUS NUTIESTA 2,600 
KILOMETRŲ PLENTŲ.

Lietuvoje bus nutiesta 
2,600 kilometrų naujų plen
tų. Kad jų tiesimas butų 
našesnis, darbas paskirsty
tas į dešimtmečius. Pirma
jame dešimtmetyje bus nu
tiesta apie, 700 kilometrų 
plentų. Pirmas dešimtmetis 
jau pradėtas vykdyti.

Žemaičių plento tiesimas. 
Šis plentas sujungs Kauną 
su Klaipėda. Viso plentas 
turės 200 kilometrų ilgio. 
Nuo Kauno iki Babtų plen
tas jau nutiestas praeitais 
metais. Dabar jis jau nau
dojamas susisiekimui. Šį 
rudenį šio plento tąsa bus 
atlikta nuo Babtų iki Rasei
nių. Tad šį rudenį bus nu
tiesta viso 75 kilometrai. 
Šiam plente tarp Kryžkal- 
nio ir Gargždų dabar vyk
domi įvairus žemės darbai 
ir tiltų statyba.

Kitų metų rudenį plentas 
bus baigtas ir atidarytas 
susisiekimui.

Kai tik pasibaigs Žemai
čių plento tiesimas, tuojau 
prasidės Aukštaičių plento 
darbai. Aukštaičių plentas 
bus tiesiamas nuo Žemaičių 
plento per Kėdainius, Ra
mygalą, Panevėžį, Pasvalį, 
Biržus, ligi Latvijos sienos. 
Šis plentas turės 150 kilo
metrų ilgumo.

Nors pats Aukštaičių 
plentas bus pradėtas tiesti 
tik baigus Žemaičių plentą, 
tačiau vietomis tie darbai 
pradėti jau dabar. Darbus 
vykdo apskričių savivaldy
bės savo lėšomis.

Kitų plentų tiesimo dar
bai per tą dešimtmetį bus 
vykdomi ir kitur. Plentas 
bus užbaigtas nuo Radviliš
kio iki Šiaulių ir nuo Kėdai
nių iki Ukmergės. Be to, 
Panevėžys bus sujungtas su 
Raseiniais ir Šiauliais su 
Žemaičių plentu Rietave.

Tsb.

ŽAIBAS DEGINA RUGIUS
Robliai, Panemunėlio vai. 

Liepos 25 d. po perkūnijos 
Roblių kaimo laukuose bu
vo matyti perkūno uždegtų 
rugių gubų. Kraupių kaime 
taip pat degė rugių gubos.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lirtuviaia, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerati 
■kaityti tik tiek, kiek mums apseini 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

kuris metams tekaštuoja lik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau

nas, Gedimino 38. Lithuania.

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

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

Šis Paukštis Turi 2,100 Arklių Jėgos. PRIE TAURAGNŲ EŽERO NAIKINA
MI FRANCUZKAPIA1.

Nelaiminga Motina 
Su Vaikais.

“Lietuvos Žinios” rašo:
Tūla Ona Blekaitė su 

dviem vaikais kurį laiką 
buvo Panevėžio Vincento 
ir Povilo prieglaudoj, esan
čioj kun. Šidlausko žinioje. 
Kadangi Blekaitė serga 
jlaukų-odos liga, kuria ap
krėsti ir vaikai, tai kun. šid- 
auskas pasiuntė ją su vai

kais į Kauną, pas kun. Žel
vį, kad šis parūpintų rimtą 
gydymą. Kaunan ji atvyko 
jau prieš mėnesį laiko ir tą 
visą laiką gyveno pas kun. 
Želvį kažkokiame tvarte. 
Kun. Želvys tą nelaimingą 
moterį su vaikais buvo pa
siuntęs į šviesos gydymo 
kabinetą, kuriame padarę 
vieną švietimo seansą, bet 
pasakę, kad reikia gydyti 3 
mėnesius. Gyvendama pas 
kun. Želvį, Blekaitė ravė
jusi jam daržus. Bet dabar, 
kai darbas pasibaigęs, liep
ta Blekaitei su vaikais išsi
kraustyti. Bet ji niekur ne
gauna vietos, juo labiau, 
kad jos bijo įsileisti, kaip 
sergančios užkrečiama liga. 
Ir moteris su dviem vaikais 
neturi nei lėšų, nei pasto
gės, nei būtino jai gydymo.

28 liepos naktį šita nelai
minga motina atbėgo pas 
vienus žmones visa sukru
vinta. Ji buvusi sumušta už
tai, kad neišeina su vaikais 
iš klebono tvarto.

ŠIAULIUOSE DAUG 
BEDARBIŲ.

Dabartiniu laiku Šiaulių 
miesto samdos biure yra 
užsiregistravusių 1,558 be
darbių, kurie jięško darbo, 
bet negauna. Tikras bedar
bių skaičius be abejonės y- 
ra daug didesnis, nes ne vi
si bedarbiai eina biuran re
gistruotis.

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

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

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

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

SUĖMĖ VISĄ EILĘ PA
GARSĖJUSIŲ VAGIŲ 

IR PLĖŠIKŲ.
Paskutiniuoju laiku Lie

tuvos policija sulaikė kelia
tą stambių vagių ir apgavi
kų. Pavojingiausis buvo že
maičių plėšikas Kataržius, 
kuris nesenai iš vieno ame
rikono atėmė 3,000 litų ir 
važiavo į Kauną A. Pane
munės kurortą atostogauti. 
Apsistojo Vaidoto gatvėj 
pas savo giminaitį, bet čia 
tuojau buvo suimtas. Jo ki
šenėj rasta du užtaisyti piš- 
talietai.

Kulautuvos kurorte suim
tas dviračių vagis Pr. La- 
sauskas, šįmet jau spėjęs 
pavogti 12 dviračių.

Laisvės Alėjoj suimtas 
senai jieškomas butų vagis 
J. Balčiūnas.

Griškabūdžio policija be- 
mėgantį užklupus suėmė 
plėšiką Antaną Kalvaitį, 
kuris gavęs leidimą iš Ma- 
riampolės įgulos vykti į K. 
Naumiestį teisman liudyto
ju — nebegrįžo ir susidėjo 
su plėšikais. Kybartuose 
policija suėmus dar du Kal
vaičio bendradarbius.

ANT VANDENS SUDEGĖ 
DEGTINĖJ.

Aną dieną Nemune, ant 
sielių rastas negyvas sielių 
plukdytojas K. L. Aiški
nant jo mirties priežastį, 
nustatyta, kad L. gavęs at
lyginimą, taip daug išgėręs 
degtinės, kad nuo degtinės 
ant sielių ir miręs.

MALĖTUOSE IŠKASTA 
3 ŽMONIŲ KAULAI. . 

Malėtų miestely, Utenos 
apskrity, lygindami žemę 
darbininkai iškasė 3 žmo
nių griaučius. Visi domisi, 
kada ir kaip tie žmonės te
nai žemėn pateko. Miestely 
kapinių niekas neatsimena 
buvus.

Lietuvoje iki šiol dau
giausia buvo žinomi tik 
švedkapiai. Jų nusėta dau
gelyje Lietuvos vietų.

Dabar, minint Napoleono 
žygio per Lietuvą 125 metų 
sukaktį, visuose Lietuvos 
kampeliuos pradėta kruopš
čiai jieškoti Napoleono ar 
jo karių pėdsakų.

Utenos apskrity, už 5 ki
lometrų nuo Tauragnų mie
stelio, prie pat giliausio Lie
tuvoje Tauragnų ežero yra 
nedidelis Stučių kaimas. Iš 
Stučių per labai kalnuotas 
vietas kelias veda į didelį 
Šeimaties kaimą, kur žmo
nės kalba esant daug palai
dotų Napoleono karių. Tas 
žemės plotas ypatingas tuo, 
kad čia kalnas prie kalno. 
Nėra nei 100 metrų lyges
nės vietos. Čia, žiūrėk, aukš
tas, smailas kalnelis, o už 
kelių žingsnių giliausia 
skardis, slėnis. Dėl žemės 
paviršiaus nelygumo žemė 
nedirbama, dirbama kai 
kur tik nuolaidesni kalnų 
šlaitai, o kitkas—pušynai.

Kalnelių viršukaln ė s e 
daug kur matyti (dabar jau 
gerokai apgriauti) supilti 
apskritus pylimai, ant ku
rių auga eglės ir pušys.1 
Žmonės sako, kad šiuose 
kalnelių viršukalnėse supil
tuose pylimuose guli palai
doti Napoleono kariai. Dar 
prieš didijį karą žmonės 
mėgo tuos supiltus pylimus 
pakasinėti, padraskyti ir 
rasdavę visokių ginklų, ark
lių pasagų, žmonių kaulų. 
Žmonės sako, kad šiuose 
skardžiuose ir kalnuose bu
vęs didelis Napoleono karių 
susirėmimas su rusais ir 
kad kalnų pylimuose yra 
palaidoti per mūšį žuvę Na
poleono kariai. Tie supilti 
pylimai žmonių vadinami 
“francuzkapiais.”

Apylinkės laukuose yra 
keliatas akmenų su visokiais 
iškalinėjimais: vienur lėkš
tė, kitur peilis, šakutė, dar 
kitur matosi gražiai iškalta 
žmogaus kojos pėda. Žmo
nės sako, kad tai Napoleo
no karių palikimas; tik prie
taringieji tiki, kad tai “pik
tųjų dvasių” darbas, kai že
mė dar buvusi nešvęsta... i

Uruguay’aus Lietuvių Dartvnmky 
Socialistinės Minties Laikraštis 

“Naujoji Banga” 
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius. 
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Septintas Puslapis

Dabar jau didelis šeima- 
tos kaimas išskirstytas vien
kiemiais, francuzkapių lau
kuose kuriasi ūkiai. Greit 
ūkininkai nugalės visas 
kliūtis, kalnų viršukalnės 
paliks dirbama žeme, o tuo 
pačių išnyks ir francuzka
pių ženklai. Tsb.

1 MALŪNO TVENKINY 
i RADO ĮMESTĄ PRI- 
. MUŠTĄ ŪKININKĄ.

Šiomis idienomis Tirkšlių 
valsčiuje, Šerkinėnų kaime 
buvo gegužinė su svaiga
lais. Pabaigoje gegužinės 
buvusios ir muštynės. Ryto 
metą to kaimo malūno tven
kiny rastas negyvas ūkinin
kas P. Svirušis.

Ekspertyza konstatavus, 
kad Svirušis pirma buvęs 
primuštas, o paskui įmestas 
į tvenkinį. ' Policija įvykį 
tiria.

ZAPYŠKIO VALSČIUJE 
PASIKORĖ JAUNUOLIS.

Vilemų kaime, Zapyškio 
valsčiuje, 16 liepos vakare 
pasikorė Ruzgys, 17 metų 
amžiaus, jaunuolis. Jis bu
vęs nevisai normalaus pro
to.

BRUŽAS PASVEIKO. '
Antanas Bružas, tautinin

kų dvasios laikraštininkas, 
kuris buvo išvykęs Estijon 
gydytis, jau pasveiko ir su- 
gryžo Kaunan. Jis buvo su
sirgęs proto liga. Jis yra bu
vęs nekurį laiką ir Ameri
koje.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško- 
fimuH apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patnlplnt 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodj už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmn sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimu, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškoįimus giminiu ir drau
gu skaitome tik po lc už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimes greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai-, 
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu,, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį. *"

KELEIVIS
253 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
SIŪLO PASTATYT 
SACCO-VANZETTI 

PAMINKLĄ.

CAMBRIDGE’AUS LIE
TUVIAI RUOŠIAS ISTO

RINIAM PIKNIKUI.

Draugijos renka darbinin
kus bendrai demokratijos 

šventei.
Kaip kitos musų koloni

jos, taip ir Cambridge’aus 
lietuviai uoliai ruošiasi tam 
istoriniam piknikui Lietu
vos demokratijos naudai, 
kurį rengia Bendras Bosto
no Apskričio Draugijų Ko
mitetas 6 rugsėjo, Labor 
Day šventėj, Vose Pavilio- 
ne, Maynarde.

Ruošiasi netik atskiri as
menys ir šeimynos, bet ruo
šiasi ir organizacijos. Lietu
vos Dukterų ir Sūnų Drau
gija jau paskyrė ir 6 darbi
ninkus bendrai demokrati
jos šventei. Manoma, kad 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas taip pat duos dar
bininkų, nes jis visuomet re
mia . naudingus Lietuvai 
darbus. Gi Lietuvos Sūnų 
Draugystė, be abejonės, pa
skirs net keliolika darbinin
kų, nes ji da nekuomet nėra 
atsilikusi nuo pažangiosios 
musų visuomenės darbų.

Bukime 6 Septemberio 
dieną Maynardo Vose Pa- 
vilione visi ir padėkim savo 
broliams atsteigti demokra
tiją Lietuvoje! K. Zabitis. 

Liet. D. ir S. D-jos rašt.

Massachusetts gubernato
rius ir Bostono majoras 

nežino ką daryti.
Šiomis dienomis sukanka 

10 metų, kaip teismo spren
dimu Bostone buvo nužudy
ti du ateiviai, Sacco ir Van- 
zetti. Teismas juos nuteisė 
mirti neva už ginkluotą už
puolimą ir plėšimą, per ku
rį buvo pagrobta $15,000. 
Bet jie gynėsi tame užpuoli
me nedalyvavę ir, reikia 
pasakyti, valdžia jiems to 
neįrodė. Jie buvo nuteisti 
pasiremiant tokiais neaiš- 
šiais liudymais, kaip ir Ta
rnas Moosey. Todėl darbi
ninkų organizacijos ener
gingai dėl jų nužudymo 
protestavo ir protestuoja 
iki šiol. Darbininkuose bu
vo ir pasilieka nesugriau- 
jamas įsitikinimas, kad 
Sacco ir Vanzetti buvo nu
žudyti vien tik dėl to, kad 
jiedu buvo griežti radikalai 
ir ateiviai.

Taigi dabar, kai sukako 
dešimtis metų nuo jų nužu
dymo, Bostono majorui ir 
Massachusetts valstijos gu
bernatoriui buvo paduotas 
pasiūlymas, kad Bostono 
Common parke butų pasta
tytas tiems reakcinės val
džios nužudytiems radika
lams skulptoriaus Gutzono 
Borglumo padaryto pavyz
džio paminklas, kokių 6—8 
pėdų aukščio bronzo barel
jefas.

Šį pasiūlymą pasirašo 
Washingtono teisininkas 
adv. Gardner Jackson, Nau
josios Anglijos CIO komi
teto raštininkas Powers 
Hapgood, darbininkų orga
nizacijų veikėja Mary Hap
good, Naujosios Anglijos 
CIO organizatorius Michael 
Flahęrty ir Bostono spaus- 
tuvninkas Aldino Felicani.

Savo pasiūlyme jie sako: 
“Tiedu asmenys buvo nu
kankinti už tai, kad drąsiai 
jieškojo teisybės. Ir jokia 
tragedija per du paskutiniu 
dešimtmečiu nesujaudino 
tiek žmonių širdžių ir pro
tų, kiek sujaudino judviejų 
nužudymas. Taigi mes ragi
nant jus priimti ir pastatyti 
šį paminklą kaip simbolį, 
kuris tarnautų kaip įspėji
mas ateinančioms kar
toms.”

šis pasiūlymas pastatė į 
labai keblia padėtį guber
natorių ir majorą. Atmesti 
jį, reikštų atmesti žmonių 
reikalavimą; bet priimti ir
gi nėra kaip, nes tai reikštų 
pasmerkti plutokratų klasę 
ir jai tarnaujančius teismus. 
Todėl ir majoras ir guber
natorius nežino kaip iš tos 
padėties išsisukti. Guberna
torius pareiškė, kad pamin
klų statymas nepriklausąs 
jo jurisdikcijai, ir dėl čiai prašo paskolinti juos 
to jis negalįs to paminklo, šiai parodai, kuri tęsis 7 die- 
“nei priimti, nei atmesti.” nas ir kurią aplankys šimtai

Panašiai aiškinasi ir mie- tūkstančių žmonių.
sto majoras Mansfield. Jis Visas dalykus parodai 
nežinąs, kas ir kaip turėtų meldžiame siųsti sekančiu 
šį pasiūlymą svarstyti. Gali adresu: Miss Anna Kašėta, 
būt, esą, kad šitokį suma- 161 Ames st., (Tel. 7818). 
nymą turėtų svarstyti visa j Priimti daiktai bus sau- 
miesto valdyba. Tačiau jis 
asmeniškai tam nepritariąs.

Galimas daiktas, kad šis 
pasiūlymas buvo padarytas 
tiktai tyčia, kad sudavus 
reakcininkams moralį smū
gį. Sumanytojai turbut ir 
patys netikėjo, kad jų pla
nas butų priimtas. Tačiau 
labai įdomu, kad į tokį pa
siūlymą taip švelniai rea
guojama. Kaip sau norit, 
iuk čia buvo raudonai įkai
tinta kočerga pakišta bur
žuazijos panosėn.

BROCKTONO PARODAI 
STATOMA LIETUVIŠKA 

GRĮČ1A.

/Jcrockton, Mass. — Lietu
viai čia sumanė pastatyti 
kitą lietuvišką namą ant 
Brocktono Agrikultu ros 
Draugijos žemės, kur kas 
metai yra ruošiamos žemės 
ūkio parodos arba fėrai.

Namas yra grynai lietu
viško stiliais ir jau baigia
mas statyti. Planai buvo 
gauti iš Lietuvos, per Lietu
vos atstovybę Washingtone. 
Braižinys padarytas archi
tekto E. Kernausko. Namas 
yra tokio tipo, koks yra re
komenduojamas Lietuvoje 
statyti viduriniam ūkinin
kui. Jį stato patyrę Lietu
vos meistrai, S. Stripiniui 
vadovaujant.

Lietuvių Suvienytų Drau
gijų Komitetas Brocktono 
Fėrams jau pernai puikiai 
Brocktono Fėrams pasižy
mėjo, išlaimėdamas net dvi 
pirmas dovanas, už ką, ži
noma, daug kredito pri
klauso p-lei O. Kašėtaitei. 
Šiais metais gal da geriau 
lietuviai pasirodys.

Lietuviškos grįčios tik
slas yra parodyt lietuvių 
liaudies kultūrą amerikie- 

Norima sudėti tenai 
gražiausi ir keis- 
lietuvių dirbiniai, 

kaip senoviški taip ir 
moderniški. Taigi kas turi 
kokių dirbinių, brocktonie-

čiams. 
visokie 
čiausi

Reikalinga Hairdresser
Reikalintra patyrusi lietuvaitė 

plaukų dabinto ia. Darbas pastovus ir 
rlga g°ra. Kreipkitės j: Casper 
Ttonvtv Parlo’’, 1064 Dorchester avė., 
Dorchester, Mass. Tel. GEN 3668. *

giai užlaikyti ir apdrausti, 
o fėram pasibaigus, vėl bus 
savininkams sugrąžinti.

Visi dirbiniai turi būt pri
siųsti ne vėliau kaip 11 rug
sėjo (Sept.), nes fenai pra
sidės 12 rugsėjo ir pasi
baigs 18. Lietuvių Diena 
bus sekmadienis, 12 rug
sėjo, tai yra pirmutinė pa
rodos diena.

Lietuviškos gričios ati
darymas bus su didelėm iš
kilmėm, į kurias yra pakvie
stas Lietuvos konsulas, vie
tos majoras ir kiti žymesni 
asmenys.

Kadangi šis darbas buvo 
sumanytas nesenai ir ne
buvo kada sukelti reikalin
gas kapitalas, tai viskas 
daroma skolintais pinigais, 
o kad skolas atmokėjus, yra 
nutarta surengti porą di
delių piknikų. Bus priima
mos ir aukos. Jei stairas ge
ros valios žmonių, kurie no
rės šį musų darbą paremti, 
čekius prašome rašyti S. 
Balchunas vardu, o siųsti 
p-lei Kašėtaitei aukščiau 
nurodytu adresu.

Andrius Kirelis,

Banditas peršovė du polic- 
manu; vienas jau mirė.
Pereitą subatosrnejdėldie- 

nio . naktį Bostono priemies
ty Watertowne du policma- 
nai sulaikė automobilį, ku
ris pervažiavo per raudonus 
žiburius. Automobiliuje bu
vo mergina ir vyras, kurių 
nei vienas neturėjo laisnio 
ir klausinėjami painiojosi. 
Tuomet vienas policmanas 
nuėjo prie bakso patelefo
nuoti į nuovadą, o antras 
pasiliko prie automobiliaus. 
Vyras, kuris sėdėjo automo
biliuje, peršovė per vidu
rius šitą policmaną ir per
vėrė antrą, kuris buvo jau 
atsiųstas iš nuovados ant 
motorciklio. Paguldęs abu
du policmanu, jis iššoko iš 
automobiliaus ir leidosi 
bėgti į netolimus krumus. 
Vienas'sužeistųjų policma- 
nų šovė jį 6 kartus ir. sako, 
kad sužeidęs, bet banditas 
vistiek pabėgo.

Sužeisti policmanai buvo 
tuoj nugabenti ligoninėn ir 
vienas jų, Henry Bell, tuoj 
mirė; antro gyvybė irgi pa
vojuje.

Mergina, kuri buvo ban
dito automobiliuje, buvo 
suimta. Ji vadinasi Frances 
Freda, 17 metų amžiaus. Ji 
to bandito visai nepažįstan
ti. Ji susitikusi jį pirmu kar
tu restorane pereitos suba- 
tos vakarą ir nuėjusi su juo 
“pasimokyt automobilium 
važiuot.” Bet jos pasaka la
bai įtartina. Susitikusi pir
mu kartu nepažįstamą vy
rą, ji parvažiavo su juo į sa
vo namus, jis davęs $5 jos 
motinai ir $2 jai, ir ji pas
kui vėl išvažiavusi su juo 
“mokytis važiuoti.” Ir “mo
kinosi” per visą naktį, iki 
nedėldienio ryto, pakol jos 
“nepažįstamasis” pradėjo 
šaudyt policmanus. Mirda
mas policmanas Bell pasa
kė, kad ji padėjusi banditui 
nuginkluoti jį.

Piliečių Draugijos prane
šimas.

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija rengia sa
vo metinį pikniką Labor 
Day, Sept. 6, 1937, Keistu
čio Parke, E. Dedhame, ir 
apgailestauja, kad tą dieną 
pasitaikė būti dviem pikni
kam, t. y. musų ir Bendro 
Fronto, Maynarde. Taip at
sitiko, ne dėlto, kad norėta 
kam pakenkti, bet todėl, 
kad Bendro Fronto pikni
kas buvo iš sykio garsina
mas dieną pirm Labor Day, 
o musu draugijos metinis 
susirinkimas yra nuskyręs 
Labor Day kiekvieną metą 
turėti savo metinį išvažia
vimą, ir šio tarimo be meti
nio susirinkimo Piliečių 
Kliubas atšaukti negali.

A. Bemat, pirm.

Tadas Jaras buvo “kid- 
napytas.”

Pereitos pėtnyčios vaka
rą ties Sudbury buvo rastas 
šalia kelio surištas ir su už
rišta burna Tadas Jaras iš 
Worcesterio. Klausinėja
mas policijos, kaip tai atsi
tiko, jis paaiškino, kad ant 
West Bostono tilto, kuris 
jungia Bostoną su Cam- 
bridge’u, jis buvęs “kidna- 
pytas,” bet vėliau išmestas 
iš automobiliaus.

Montelloje apiplėšė Malvi
ną Jokubavičienę.

Pereito nedėldienio nak
tį Montelloje buvo apiplėš
ta Malvina Jokubavičienė, 
39 metų amžiaus lietuvė, 
kuri gyvena adresu 137 Ar- 
thur st. Ji sako, kad du vy
rai, užsirišę skepetaitėmis 
veidus, įsibriovė į jos na
mus ir išplėšė iš jos $50 pi
nigų. Ji papasakojo polici
jai kaip jie buvo apsirengę, 
kokio ūgio ir kiek maž-daug 
galėjo sverti. Vienas jų tu
rėjęs kreivas kojas. Dabar 
policija tokių tipų j ieško.

Norwoodiečių nesulaikys 
nei perkūnija.

Iš Norwoodo “Keleiviui” 
rašo: “Mes, norwoodiečiai, 
išrinkome 6 darbininkus 
bendram Labor Day pikni
kui, kuris įvyks Maynarde, 
ir visi ruošiamės važiuoti 
masiniai, kad tik butų gra
žus oras. Bet nesulaikys ir 
perkūnijos.”

Radio programa.
Rugpiučio 29, nedėlioję 

Bostono lietuvių radio pro
grama per stotį W0RL 
(920 kil.) kaip 9:30 ryto 
bus sekanti: (1) Al Stevens 
Orkestrą iš So. Bostono; 
(2) Robertas O Niekas, dai
nininkas iš Dorchesterio.

$200 Vertes Dovana
Šis Puošnus Fur Coatas Bus Duotas Dovano
mis Bendrame Massachusetts Lietuvių Pikni
ke, kuris įvyks per

LABOR MAYNARD, 
DAY, III MASS.

Viešnia iš Floridos.
Šią sąvaitę “Keleivio” 

redakciją aplankė iš Flori
dos atvažiavusi Mrs. Char- 
les G. Adalian, kuri seniaus 
Bouth Bostono lietuviams 
buvo žinoma kaip p-lė Ona 
Višniauskaitė. Ji dabar yra 
ištekėjusi už turtingo pirk
lio ir nuolatos gyvena St. 
Petersburge, Floridoj. Jos 
tėveliai A. ir O. Višniauskai 
gyvena Bostone ir ji kas va
sarą atvažiuoja jų aplanky
ti. Ponia Adalian labai gra
žiai pasipuošus ir labai gra
žiai išrodo. Ji buvo atvykus 
pas mus su savo mamyte, 
kuri per ilgus metus skaito 
ir remia “Keleivį.” Malonu 
pažymėti, kad jos duktė, 
nors čia augusi ir gyvena 
tarp svetimtaučių, labai gra
žiai kalba lietuviškai.

PAUL STEPONKUS
Karpenteris ir Pentorius. 
Popieriuoju ir Baltinu.

56 Woodlawn St., 
Jamaica Plain, Mass. j

Tel. PARkway 4569

Gera vieta Lietuviam! ’ I 
Toje vietoje yra bučernė 25 metai, I 

tą krautuvu laiko anglas. Bet žmo- I 
gus jau senas ir labai apsileidęs, o 1 
tečiaus da biznį padaro. Savininkas | 
norėtų kad tą vietą paimtų lietuvis, 
nes ta apielinkė tirštai apgyventa Į 
lietuviais, o visoj apielinkėi nėra nei j 
vienos lietuviškos valgių Krautuvės. I 
Namui priklauso ir sekantys jran-1 
kiai: didelis Ice Box, Show Reisas, i 
Svarstyklės baltos, naujos mados, 
Elektnkos mašina mėsai malt, 2 sun
kus stalai, 2 kaladės ir visos lenty
nos. Krautuvė randasi prie gražaus 
kampo. (5)

1854a DORCHESTER AVĖ.,
Tel. TALbot 5208

MARTIN WALULIS.

BARGENAS
Parsiduoda 2 šeimynų namas su 

visais įtaisymais. Piazai yra priešą- I 
kyje ir užpakalyje. Yra vaisinių me- Į 
džių ir 2 karų garadžius. Už $3,900. 
Savininkas ant antro aukšto. (4) 

38 Bigelow st., Brighton, Mass.

Maldene perkūnas tren
kė ir uždegė bažnyčią, o 
Melrose buvo pritrenktas 
no medžiu stovėjęs tūlas 
Kelly. Perkūnas sudaužė 
iam akinius ir suardė deši
nės rankos Raumenis.

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos Metinis

DIDELIS PIKNIKAS
įvyks LABOR DAY,

SEPTEMBER-RUGSĖJO 6,1937
OAKLAND GROVE—KEISTUČIO PARKE, 

EAST DEDHAM, MASS.
Tai bus vienas iš puikiausių parengimų su gera sporto ] 

programa ir prizais laimėtojams. Gros gera orkestrą. J 
Bus skaniausių valgių ir gėrimų. Visi Bostono ir apy- ! 
linkės lietuviai yra maloniai kviečiami dalyvauti, nes Pil. ! 
Draugijos namas yra visų lietuvių centras, kurį visi tu- ! 
rim remti. Užtikrinam smagiausi laiką. RENGĖJAI. ! 

BUŠAI IŠEIS 11:30 vai. nuo Lietuvių Svetainės E ir Sirver sts., i 
Tikietas j abi puses 40c.

Jeigu tą dieną lytų, piknikas įvyks Lietuvių Svetainėje.

Šitą dovaną įteiks I. J. FOX, didžiausia kailių 
firma Amerikoje, per savo lietuvį atstovą, 
BERNARDĄ KORAITĮ.

I. J. FOX firma turės piknike vėliausios mados 
fureoatų parodą. Bus parodyta už $10,000 kai
linių, apvilktų ant lietuvaičių merginų. Galėsit 
pasirinkti sau dovaną patinkamos stailos ir 
saizo iki $200.00 vien tik iš Seal.

Be to, prie įžangos ti kietų bus duota 15 pini
ginių dovanų, nuo $5.00 iki $50.00.

Pikniką rengia 50 draugijų, kurios priklauso 
prie Amerikos Lietuvių Kongreso organizacijos.

Taigi ruoškitės Labor Day piknikui.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai »kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefoną* 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
137 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 j 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 į 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ; 

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

--------------- -------------

Tel. So. Boston
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

T TPTTTVVQ

OPTOMETRISTAS

Namas su Saliunu
Parsiduoda arba mainais į gerą 

farmą. Minėta vieta apgyventa lietu- , 
viais, biznis geras ir švarus, So. Bos
tone. (5)

Klauskite “KELEIVIO” ofise, 
253 Broadway, So. Boston, Mass.

L STREET 
LIQUOR STORE 

Parduodam geriausius įvairių rūšių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiadsias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėms, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ 
195 L Street, So. Boston.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVĖ., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS. 

Tel. TALbot 5208.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET 
(Kampas Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. pašakarNis, O. D. 
447 Broadway, So. Bo*ton, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHU ANI AN 
FURNITURE CO.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
IIES. 251 CHESTNUT AVĖ., 

Jamaica Plain, Mass. 
Res1. Tel. Jamaica 1028-M.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAI.

, (Insured 
Movers) ,

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių. i

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo viota: 
1 HAMLIN STREE1J 
Kamp. East Eighth St.
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

258 W. BROADWAY,
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.
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