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BASADORIAI.
AM- Anglų Diplomatas

Nemato Vilties 
Taikai.

Šiomis dienomis Wash- 
ingtone lankėsi Anglijos 
diplomatas, Viscount Ro- 
bert Cecil. Kalbėdamas su 
spaudos atstovais jis čia

Be to, Rusijoj areštuota 400 
vokiečių ir išvytas Hitlerio 
konsulas iš Leningrado.

Musu skaitytojai turbut 
bus jau girdėję iš Amerikos 
dienraščių, kad pereitą są
vaitę Sovietų Rusija atšau- 
šė iš užsienių tris savo am
basadorius: Konstantiną
Jurjenevą iš Berlyno, Mi- Briuselio konferencijos, ku- 
chailą Karski iš Turkijos ir 
Jakovą Davtianą iš Lenki
jos. Be to, Maskva pareika
lavo, kad Hitleris atsiimtų 
iš Leningrado savo genera
lini konsulą Rudolfą Som- 
merj, kuris užlaikydavęs 
Vokietijos šnipų centrą.

Vėliau buvo žinių, kad 
atšaukti Sovietų ambasado
riai Maskvoje jau areštuoti, 
bet tos žinios kol kas nėra 
d a patvirtintos, nors nėra ir 
užginčytos.

Ryšium su šitais įvykiais.
Bostono “Evening Trans- 
cripto” specialus korespon
dentas telegrafuoja iš Mas
kvos, jog slaptoji rusų poli
cija susekusi sąmokslą at
plėšti nuo Sovietų Rusijos; diplomatas.
Ukrainą ir Kaukazą, turtin- —
giausius Rusijos kraštus.
Ukraina yra Rusijos duonos 
aruodas, o Kaukazas—ne
išsemiamas žibalo šulinys.
Atplėšus tuos gyvybės šalti
nius, Sovietams butų atimta 
netiktai duona ir žibalas, 
bet jie butų atskirti da ir 
nuo Juodosios Juros, be ku-

Ispanijos Lojalistai į Francuzijos Darbi- 
Bombarduoja Priešą ninkai Prieš Japo-

Pereitą sąvaitę Ispanijos
lojalistai pradėjo smalkiai Milžiniškos demonstracijos 
bombarduoti fašistų pozici- skdbia faįizmui 
jas visu Aragono frontu.
Vyriausybininkų orlaiviai 
tou pačiu laiku pradėjo mė
tyt bombas Į fašistų fortifi
kacijas Teruely, Čalatayu- 
de, Molinėj ir Pamplonoj.

pareiškė, kad taikos musų milicija prasilaužė pro 
I pasauly greitai nebusią. Iš fašistų liniją ir užėmė dvi 

pozicijas netoli nuo Sabina- 
>-i susirinko šiomis dieno- nico. Šitais smūgiais vyriau- 
mis Tolimųjų Rytų karą sybininkai nori sutrukdyti 
stabdyti, nieko neišeisią, I ruošiamąjį fašistų zvgį 
nes japonai atmeta visokį > Prles Kataloniją. 
pašaliečiu kišimąsi į jų rei
kalus, o Kinija tuo tarpu ne
sutinka kalbėti apie taiką, 
pakol japonai neištrauks 
visos savo araiijos iš jos te
ritorijos. Negana to, Euro
poje irgi labai neramu. Fa
šistai kas kartas darosi vis 
akyplėšiskesni ir reikalauja 
sau daugiau žemių. Europa 
gi griežtai nusistačiusi ne
duoti jiems daugiau jokių 
teritorijų.

“Na, tai kaip galima įsi
vaizduoti prie šitokių apv- 
tovų taiką?” klausia anglų

CIO Atmetė General 
Motors Pasiūlymą.

Detroito automobilių pra
monėj vėl pasidarė neramu. 
Tarp General Motors kor- 

_ . .. ~ , poracijos ir CIO unijos da-
Francuzijos Darbininkų failiniu laiku turėjo būt at-

£??SleraC1-Ja’ ^Uri naujinta sutartis, kuri buvo!
<>00,000 narių ir priklauso padalyta šešiems mėne- 
Lmudies _ Frontui, pereitą sįams p0 didžiojo automo-

______ .. nedėldieni suruose 20 mil- bilių streiko. ši sutartis sa-
Patys fašistai sakė, kad zmiskų demonstracijų įvai- kad CIO unija galinti 
Pamplonoj valdžios oriai- j1 iuose Francuzijos įmestuo- kalbėti tiktai už savo na- 
viai užmušė 100 fašistų. ~
Aragcno šiaurėj Kataloni-

Francuzai Pasipik
tino Fašistų Šmeiž

tais.

Brazilijos Prezidentas 
Apsiskelbė Diktatorium

RESPUBLIKOS PARLA- neliečiamybės posėdžio me- 
MENTAS PALEISTAS. . tu. Jei kuris atstovas drįs 

—-- . . ' pakritikuoti valdžią, jis ga-
Demokratine šalies konsti- lės būt tuoj iš parlamento 

tucija panaikinta, o jos vie- pašalintas ir areštuotas kaip 
tos įvesta fašistinė.

Brazilijos prezidentas, Ge-
“valstybės išdavikas.” 

Italijos Mussolinis ir Vo

Briuselio Konferen
cija Nutarė Apsi

verkti.
Astuonių ar devynių val

stybių konferencija, kuri 
susirinko Briusely tikslu su
stabdyti Japonijos karą Ki

lios nebūtų išėjimo į platųjį PUfF aPk?Jb^ 
pasaulį.

• Sakoma, kad šitam są
mokslui Vokietijos šnipai 
naudoję Ukrainos ir Kau
kazo tautelių nacionalistus, 
kurie visuomet reiškia noro 
turėti “nepriklausomas” sa
vo tėvynes.

Ryšium su tuo, sako šitas 
korespondentas, paskuti
niais laikais Rusijoj buvę 
areštuota 400 Vokietijos 
šnipų, kuriuos organizavęs 
ir vadovavęs generalinis 
Vokietijos konsulas Lenin
grade. Dėl to ir jis buvęs iš 
Rusijos išvytas.

Kiniečiai Lėkė Bom-
barduot Japoniją.

Iš Tokijo pranešama, kad 
japonų žvalgai pereitą są
vaitę pastebėjo tris orlaivius 
lekiant viršum juros nuo 
Kinijos į Japoniją. Tai bu
vę kiniečių bombanešiai, 
kurie lėkę bombarduoti Ja
ponijos miestų. Tuoj trys 
greitieji japonų lėktuvai lei
dosi juos vytis. Viršum ju
ros užvirė smarki kova. ku
rioj buvo numušti du kinie
čių bombanešiai, bet trečias 
pabėgęs ir lėkęs tiesiai Ja- 
ponijon. Vėliau japonai sa
kosi pasiviję ir jį taip pat 
sunaikinę.
WORCEŠTERIO_ LIETU

VIS UŽMUŠTAS ISPA
NIJOJ.

Worcester, Mass.—Perei
tą sąvaitę čia gauta žinių, 
kad 13 spalių Ispanijoj bu
vo užmuštas Julius Baublys,
36 metų amžiaus lietuvis iš 
šio miesto. Jis garbingai pa
dėjo savo galvą gindamas 
demokratiją nuo fašistiško 
smako.

Francuzijos fašistai aną
dien prispausdino šmeižian
čių socialistus knygučių ir 
pradėjo jas platinti po Pa
ryžių. Tose knygutėse fašis
tai tvirtina, kad vice prem
jeras socialistas Blum, už
sienių reikalų ministeris 
Delbos ir visa Liaudies 
Fronto valdžia esą “sveti
mos valstybės agentai,” ku
rie nori, kad ginkluota 
Francuzija stotų už Sovie
tus ir revoliuciją.”

Francuzai šitais šmeiž
tais labai pasipiktino ir tuoj 
areštavo 100 fašistų, kurie 
tas knygutes platino.

e pnes japonų ir tasistų ,.jus. kįtaįs gį darbininkais, tūlio Valgas* pereitą sąvai- zvenskumus. Japonijai kui- • • •” ’ iuno vaiga*, peieuą sąvai
Francuzijos darbininkai jinepri>alulul,..... . laIg,
v f1 A boi“?tf x lenas General Motors kcrporaci- '.jlsaį panaikino demokrati- siuntė Vargui pasveikinimų
nriSdo nie'-o^irkrt?1 na- ia dabar.Pasiulė’ kad.ir nau- nę šaĮįes konstituciją, ir pakvietė jį prisidėti prie 
1 . i 1. . ia sutartis butu tokia pat. paleido parlamentą ir visas fašistiniu valstybių sąjun-
boikom raJrinamiOJnalaikvu Bet CI° unija šį P^iulymą kitas pibečių atstovybes, o^os kovai prieš “komuniz- 
ooiEotą laginami palaikyti atmetė ir pareikalavo sau ,)ats apsiskelbė diktato- mo pavojų.” Dėl šito mosto, visi Francuzijos gyventojai. leigės atstovauti visus Ge- £um> ^aiškindamas, kad Sovietų atetovas Romoj įtei- 
hirvn11 kad nera^ Motors darbininkus, jis buvęs priverstas tai pa- kė Italijos valdžiai protestą,
Frlnrnriinf vadžia Kai korporacija su tuo ne- daryti norėdamas apsaugo- pareikšdamas, kad tai esąs
rianeuzijub vaiuzia uumų sutlko> umja pastatė reika- ti Braziliją ir visą Pietų A- nedraugiškas žingsnis prieš 

davimą, kad National Labor meriką “nuo komunizmo Rusiją.
svetimi fašistai. Pavoiaus” Į . Brazilijos naujas diktato-

1 Tuo budu Vargas iškilo! nūs Berlyno ir Romos pa
kai}) Brazilijos Hitleris ar- kvietimų tačiau nepriėmė.

kietijos Hitleris šita "nauja 
de prie jos nepriklauso, tę nustebino visą pasaulį, o demokratijos forma” taip 
neprivalo rūpintis. Taigi ypač demokratines šalis, susižavėjo, kad tuojaus pa-

valdžia
pagalbos Ispanijos vyriau
sybei, kurią atakuoja sav i ir pėlations 

balsavimą

Streiklaužių Agen
tūra Gavo $25,850.
Federalinė valdžia dabar 

paėmė už apykaklės Nevv 
Yorko streiklaužių firmą, 
kurios bosas yra tūlas Ber- 
goff, ir fabrikantą Randa, 
kuriam tas Bergoff yra pri
statęs iš Nevv Yorko į Midd- 
letovvn, Conn., keliasdešimts 
mušeikų streikui laužyt

ir oficialiai 
tirtų darbininkų valią.

ir nutarė išnešti rezoliuciją, 
pareikšdama savo didelį ap
gailestavimą, kad Japonija 
atsisakė toj konferencijoj 
dalyvauti. Tai«ir visas jos 
darbas. Japonija turėtų at
siųsti kokį agentą, kad nu
šluostytų bent ašaras tos 
konferencijos diplomatams.

DVI VALDŽIOS NEIŠSI
TENKA HAITI SALOJ.

Haiti saloj yra dvi res
publikos: Haiti respublika 
ir Dominikonų respublika. 
Abidvi priklauso Jungti
nėm Valstijom, bet plauna
si tarp savęs. Neapykanta 
užliepsnavo iš to, kad ei
nant Haiti darbininkams į 
Dominik o n ų respubliką 
darbo jieškoti, šventieji do
minikonai pradėjo į tuos 
darbininkus šaudyt ir daug 
jų užmušė. Kad sušvelninus 
paaštrėjusius santikius, pre
zidentas Rooseveltas pa
siuntė abiejų respublikų val
džioms po raštą, patarda
mas joms nesikarščiuoti, bet 
šaltai savo nesusipratimus 
apsvarstyti ir susitaikyti.

Anglų Baliunas Už
temdė Francuziją.

Pereitos subatos naktį 
Anglijoj nutruko nuo ryšio 
didelis dešros pavidalo ba
liunas, kokie Anglijoj yra 
vartojami oro sriovėms ir 
temperatūrai registruoti. 
Vėjo pučiamas šitas pabūk
las nulėkė per jūres Francu- 
zijon. Angių karo lėktuvai 
vijosi, norėdami jį nušauti 
jūron, bet patamsy jis din
go. Lėkdamas per Francu
ziją jisai paskandino tam
soj apie 1,000,000 namų, 
nes vilkdamosi jo apačioje 
viela keliose vietose užka
bino elektros laidus ir degi 
no juos. Keli Francuzijos 
miestai pasiliko be elektros.

IR AMERIKA “NEOFI
CIALIAI” PRIPAŽIN-
SIANTI ISPANIJOS 

FAŠISTUS.

Anglija jau pripažino Is
panijos fašistų generolo 
Franco “valdžią” ir nutarė 
pasikeisti atstovais, nors 
sako, kad tie atstovai esą 
tik biznio agentai ir neturi 
diplomatinės reikšmės. Dip
lomatinių santikių su Ispa
nijos fašistais Anglija da 
neturėsianti. Dabar Wash- 
ingtone pradėta kalbėti, 
kad Anglijos pavyzdį pa
seksianti ir Amerika.

KANADA UŽDARĖ KO
MUNISTINĮ LAIKRAŠTĮ.

Quebec’o mieste. Kana 
doje, pereitą sąvaitę pro
vincijos valdžios įsakyir 
buvo uždarytas francuzų 
kalba ėjęs komunistų laik
raštis “La Clarte” (“Švie
sa”). Reakcinė valdžia sa 
kosi “apvalysianti” nuo ko 
munizmo visą Quebec’o 
provinciją. Bet provincijai 
butų daug geriau apvalius 
ją nuo fašizmo ir klerika 
lizmo.

ba Pietų Amerikos Mussoli- Matyt, nenori perdaug Wa- 
nis. shingtonui nusidėti.

Tiesa, fašisto vardo jis ----------------
į Pr?id'e'

susirinko Roosevelto susau- pareiškė pasipiktinimą, kad! JO Bedarbių Sui U- 
kta nepaprasta Kongreso šitU0 perversmu Vargas įve- enmzie
sesija. Jos tlkslas yra uz- ja Brazilijoj fašistinę dik- "
baigti tuos dai bus, kūnų Batūrą, jis užprotestavo i Šj antradienį laiškanešiai 
prieš v asaros atostogas Kon- ppjgg Lai ir, kad įrodžius, > išnešiojo ir įteikė kiekvie- 

jog jis ne fašistas, tuoj už- nai šeimynai geltoną kortą 
darė žaliamarškinių inte- bedarbių registracijai. Joje 

. gralistų partiją (Brazilijos yra 14 klausimų. Jeigu jūsų 
trolė ir algų-valandų įstaty- fašistai vadinasi integralis- į šeimynoj yra bedarbis, ar- 
mas» kuriuo pasiremdama į Įaįs įr nešioja žalius marški- ba kas dirba nepilną laiką, 

mž vairi-zia oralėfn - v bet gali ir nori dirbti dau-

Susirinko Nepapras
ta Kongreso Sesija.

'gresas nespėjo atlikti. Du
moc * • tz j • r- svarbiausi tokių darbų yra 
L 36 metais. Kadangi Kon- femės ūkio gamybos kon
greso yra išleistas Įstatymas,
airis draudžia tokius streik- 
aužius iš vienos valstijos į 
eitą siuntinėti arba impor
tuoti, tai dėl to buvo iškelta 
byla. Iš tos bylos jau paaiš
kėjo, kad už tų streiklaužių 

patarnavimą” (streikierių 
sumušimą) fabrik a n t a s 
Rand užmokėjo Bergoffui 
$25.850. Byla eina Nevv Ha- 
vene.

federalinė valdžia galėtų,! njUS)
bSįint^o^-ŠdVi; . « M*.* dabaf

kelti arba mažinti darbinin
kams atlyginimą.

zilijoj bus, jeigu ne fašisti- !dYtl.11.r Imesti į pašto baksą 
nė diktatūra? Vargas aiški- P^ėbau sios subatos, 20 
na, kad busianti “nauja de-! lapkričio 12 valandos yaka

FRANCUZAS LAIMĖJO 
NOBELIO DOVANĄ.

Už geriausi 1937 metų 
dailiosios literatūros kurinį 
Nobelio dovanų fondas pri
pažino dovaną francuzų ra
šytojui Rogerui Martinui du 
Gard’ui. Nobelio dovana pa
prastai siekia apie $40,000. 
Ji buvo pripažinta už roma
ną “Les Thibaults.” Thi- 
baultai šitame romane vaiz
duoja tipingos francuzų šei
mynos raidą.

Angliakasiai Susitai
kė Su Kompanijom.

Pereitą sąvaitę Nevv Yor
ke buvo susirinkę angliaka
sių unijos atstovai su kasyk
lų kompanijų agentais tar
tis dėl naujo kontrakto kie
tųjų anglių kasyklose. Da
bartinis kontraktas baigsis 
ateinančio balandžio 1 die
ną. Kapitalistinė spauda 
praneša, kad maineriai su 
kompanijomis susitaikė, to
dėl angliakasių streiko atei
nantį pavasarį jau nebusią. 
Dabar bus tik svarstoma, 
kaip stabilizuoti kasv klų 
pramonę, kad angliaka
siams butų daugiau darbo 
ir geresnių uždarbių. Pasi 
tarimai šituo reikalu bus ve 
darni Washingtone ir Penn- 
sylvanijoj.

PO SCRANTAIS UŽSIDE 
GĖ ANGLIŲ KASYKLA.

Po Scrantono miestu, 
Pennsylvanijos valstijoje, 
250 pėdų gilumoj užsidegė 
anglių kasykla. Ugnis kilo 
iš elektros laidų. Inžinie
riai sakosi neturi tinkamų 
priemonių gaisrui užgesinti. 
Virš tos kasyklos gyvena 
10,000 žmonių.

MAINE’O VALSTIJOJ 
SNIEGAS.

Aroostooko kauntėj, Mai- 
ne’o valstijoj, pasirodė jau

Italija “Gaudys” 
Savo Piratus.

“Nesikišimo” komisijai 
Londone pavyko da vieną 
komediją sulošti. Ji prikal
bino Italiją, kad ši duotų 
nuo 30 iki 40 savo karo lai
vų gaudyti piratus, kurie 
Gandina kitų valstybių lai
vus Viduržemio Juroj. Ir 
Italija su tuo sutiko. Vadi
nasi, Mussolinis dabar gau- 
dys pats save, nes tie pira
tai yra jo paties nardomieji 
laivai, šitokių komedijų pa
saulis da nebuvo matęs.

KATALONIJOJ VĖL IŠ
RINKTAS COMPANYS.

Katalonijos parlamentas 
pereitą sąvaitę vėl išrinko 
savo krašto prezidentu Lui
są Companysą. Katalonija 
vra autonominė Ispanijos 
dalis ir remia Madrido Val
džia.

BERLYNE UŽDARYTA
ŽYDŲ ŽINIŲ AGEN

TŪRA.

Pereitą sąvaitę Hitlerio 
žvalgyba uždarė Berlyne 
Žydų Telegrafo Agentūrą, 
kuri buvo įsteigta teikti už
sienio žinias Vokietijoj gy
venantiems žydams.

PER AUDRĄ ŽUVO 
100 ŽMONIŲ.

Vėliausios žinios sako, 
kad siautęs pereitą sąvaitę 
Filipinų salose viesulas pri 
darė labai didelių
lių. Manilos laikraščių ap- 

ziema. Anądien prisnigo 2 skaičiavimu, apie 100 žmo
nių žuvo ir apie 40,000 likocoliu sniego. Bostone tuo 

tarpu buvo 60 laipsniu šili
mos.

mokratijos forma, geriau 
pritaikyta prie naujų sąly
gų-”

Ištikrujų gi čia kyšo šlyk
ščiausią diktatūra', kokią tik 
galima įsivaizduoti. Brazili
joj greitu laiku turėjo įvyk
ti nauji prezidento ir parla
mento rinkimai. Nujausda
mas, kad žmonės jo neiš
rinks, Vargas panaikino vi
są rinkimų tvarką ir panai
kino konstituciją, kuri to
kių rinkimų reikalavo. Jisai 
pasiskelbė dabar “preziden
tu” šešiems metams be jo
kių rinkimų.

Jo paskelbtoji naujoji 
“konstitucija” aiškiausia 

parodo, kokios “demokrati
jos” jisai siekia. Visų pir
ma, tasai jo raštas draudžia 
svetimšaliams steigti Brazi
lijoj bankus ir apdraudos 
kompanijas. Kurios dabar 
egzistuoja, turi būt tikvi- 
duotos.

Laikraščiai ir kiti spaus- 
diniai turi būti griežtoj val
džios kontrolėj. Svetimša 
liai negali prie laikraščių 
leidyklų prigulėti. Tai reiš
kia, kad ir lietuvių spauda 
Brazilijoj turi būt uždaryta. 
Be to, laikraščiams drau
džiama kritikuoti valdžios 
darbus. Jie turi spausdinti 
visus valdžios pranešimus 
kaip savo redakcijų raštus.

Nors nauja “konstituci 
ja” numato naują parla 
mentą, bet tai bus jau ne 
liaudies renkamas parla
mentas, o valstybės tary- 

nuosto- bos šaukiamas. Ir tas parla
mentas negalės kitokių įsta
tymų leisti, kaip tik tuos, 
kuriuos pats diktatorius su

iro. Tuo budu federalinė val
džia nori sužinot, kiek tik
rai yra šioje šalyje bedar
bių ir dirbančių nepilną lai
ką.

Jei kas negalėtų visų 
dausimų suprasti arba ne
mokėtų į juos atsakyti, tegul 
nueina su ta korta į arti- 
miausį pašto ofisą, o tenai 
jam pagelbės valdžios pa
skirtas žmogus.

Šventoj Žemėj Vėl 
Liejasi Kraujas.

Teroras šventoj žydų že
mėj nesiliauja. Pereitą ne
dėldienį Jeruzalėj vėl kilo 
kruvina kova tarp žydų ir 
arabų; septyni žmonės bu
vo užmušti. Safedo mieste, 
prie Galilėjos juros, arabai 
išlipino atsišaukimus, kad 
visi arabai vyrai imtų gink
lą ir stotų prieš anglų val
džią Palestinoj. Eina paska
lai, kad 18 lapkričio Pales
tinoj busiąs didelis sumiši
mas.

SPROGIMAS KASYKLOJ 
UŽMUŠĖ 2 MAINERIU.

Princeton, Ind.—Pereitą 
subatą Kingo anglių kasyk
loj čia įvyko sprogimas, ku
rio rezultate du danbininkai 
buvo užmušti ir vienas su
žeistas. Trisdešimts penki 
kiti spėjo pabėgti.

be pastogės. Turto nuosto-i man> s. Ir šito parlamento 
liai sieksią Sl.000.000 ' nariai jau neturės asmens

NAUJAS SIT-DOvVN 
STREIKĄ*.

Pontiac, Miai. — Ši pa
nedėlį čia Sustreikavo Fish- 
er Body dirbtuvėj 2.500 
darbiniiihų ir susėdo ant 
mašinų. Ši dirbtuvė priklau
so General Motors atitonm

korporacijai, ~
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Nei Duonos, Nei Pastogės,

PORTUGALUOS FAŠIS
TAI NEŽINO, KAD YRA 

LIETUVA.

D-ras A. Garmus aprašė 
"Lietuvos Žiniose” savo ke
lionę į tarptautini prieštu- 
berkuliozinį (kovai su džio
va) kongresą, kuris nesenai 
įvyko klerikališkai-fašisti- 
nėj Portugalijoj. Visų pir
ma jis pasakoja, kaip Por
tugalijos fašistai bijosi Įsi
leisti į savo šalį žmogų iš 
Europos rytų. Kadangi Lie
tuvoje Portugalijos valdžia 
neturi savo atstovybės, tai 
d-rui Garmui ir kitiems te
ko važiuoti Berlynan ir te
nai jieškoti Portugalijos 
konsulo, kad duotų vizą. Ii 
štai, kas teko Berlyne pa
tirti :

“Konsulas, sužinojęs, kad 
mes norime vykti i Portugali
ją, nepasitenkino paprastais 
kvietimais Į X kongresą, bet 
prašo dar iš Lietuvos pasiunti
nybės gauti rekomendaciją. 
Pasirodo, kad portugalai labai 
bijo Rytų Europos gyventojų 
ir juos tik su didelėmis reko
mendacijomis Įsileidžia. Pa
tiekus Lietuvos pasiuntinybės 
raštą — reikėjo dar užpildyti 
net keturias anketas, čia taip 
pat pasirodo didelė kliūtis. 
Viena iš musų keleivių para
šė. kad gimusi karo metu Ru
sijoje. Nors jau buvo duotas 
leidimas ir pridėtos prie pase 
vizos, pastebėjęs tai. konsulas 
už galvos nusitvėrė, ką jis pa
daręs. Juk griežtas Įsakymas 
gimusiųjų buv. Rusijos terito
rijoj — neįleisti Į Portugaliją 
Po ilgų derybų ir paties kon
sulo pasikalbėjimų—pavyko 

jį Įtikinti, kad faktinai visa 
Lietuvos teritorija buvo oku
puota rusų. o vėliau vokiečių 
ir kad gimimas Rusijoje nie
ko bendro neturi su SSSR.

“Konsulas paskambino dar 
kokiam tai maršalui telefonu, 
ir tik pastarajam sutikus, bu
vo duotos vizos Įvažiuoti į Por
tugaliją. Pasirodo, kad gauti 
vizą Įvažiuoti Į fašistinę šalį 
netaip jau lengva.”

Iš Vokietijos į Franeuzi- 
ją delegatai važiavo trauki
niu, o iš Francuzijos į Por
tugaliją plaukė laivu. Lai
vas buvo portugalų. Gar
mus apie jį rašo:

“Jau pirmą vakarą turėjo
me progos susipažinti su pro
pagandine fašistine portugalų 
literatūra. Portugalų krikščio
niškai fašistinė vyriausybė 
a la tikri fašistai turi ir pro
pagandos centrą Lisbone. Pir
mas jų propagandos ‘šedev-

ją panaikinę ir jos žemes 
atidavė Vokietijai.

“Mes pasipiktinę nuėjo
me pas laivo komisarą ir į- 
teikėm jam protestą,” sako 
d-ras Garmus.

MACDONALDO JAU 
NEBĖRA.

Plaukdamas laivu Ame
rikon pereitą sąvaitę mirė 
Ramsay Macdonald, garsus 
kitąsyk Anglijos Darbo Par
tijos vadas, o vėliau jos “iš
davikas.”

Macdonaldo išsižadėjimas 
darbininkų klasės ir susidė
jimas su reakcine buržuazi
ja atsiliepė skaudžiai netik
tai Anglijos proletariatui, 
bet turėjo liūdnų demokra
tijai paseku ir visoj Euro
poj. jeigu ne visam pasauly.

“Naujienos” sako:
“Daugelis laiko tą MacDo- 

naldo žingsnį sunkiu nusidėji
mu. bei. gal būt, teisingiau 
bus pasakyti, kad tai buve 
sunki klaida. Politikoje, beje 
klaida kartais būna blogesnis 
dalykas, negu nusidėjimas 
MacDonaldas padarė klaidą, 
nepasiduodamas valiai parti 
jos. kurios dėka jisai buvo iš
kilęs. Ne tai buvo bloga, kad 
krizio valandoje jo nuomonė 
nesutiko su didelės jo draugų 
daugumos nusistatymu; bet 
buvo nelaimė, kad jisai, užuot 
rezignavęs, kai jo draugai at
sisakė jam pritarti, susidėjo 
su priešais.”

Macdonaldo žingsnis bu
vo pragaištingas pasaulio 
demokratijai tuo, kad ji 
suskaldė Anglijos Darbo 
Partiją, kuri buvo jau tiek 
stipri, kad buvo paėmus Di
džiosios Britanijos vairą 
savo rankas. Darbo Partijai 
suskilus, įsigalėjo reakci 
ninkai, kurie dabar visai 
nekontroliuojami valdo di
džiausią ir stipriausią pa 
šauly imperiją, glostydami 
Ispanijoj fašistus ir apsun 
kindami demokratijos kovą 
prieš juodąją reakciją.

Jeigu Macdonaldas nebu 
tų persivertęs? konservato 
rių pusėn; jeigu jis nebūtų 
tuo žygiu sudemoralizavęs 
Darbo Partiją, tai Mussoli
nis su Hitleriu šiandien ne- 

> sprogdintų Ispanijos res- 
' publiką."

Macdonaldo šiandien jau 
nebėra, ir niekas prie jo ka
po neverks. Neverks dėl jo 
darbininkai, kurių jis išsi- 
.žadėjo, ir neverks buržua
zija, kuriai jis buvo nuėjęs 
tarnauti. O milionai galvų 
šiandien butų nulenkta jo

KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia matome vaizdelį, kokių dabar pilna Kinija. Jos namai ir turtas japonų bombomis 
sunaikintas, ši nelaiminga kiniečių šeimyna eina keliu pati nežinodama kur ir ko. čia ji 
atsisėdus pakelėj atsidusti. Nei duonos, nei pastogės—ką ji valgys ir kur nakvos?

NE NAZIAM, BET ANTi-FAŠISTAM REI
KALAUKIME AMNESTUOS LIETUVOJE
Smetonos vyriausybė nužudė suvalkietį ūkininką Mau- 

rušaitį, tuom tarpu dovanojo bausmę 55 naciams.

RINKIME PARAŠUS PO PETICIJOM REIKALAU
DAMI AMNESTIJOS ANTI-FAŠISTAM POLITI

NIAM KALINIAM LIETUVOJE.

ras' yra Portugalijos spalvuo- • pagarbai, jeigu jis butų pa
tas žemėlapis, pavadintas ‘Por- 
tugal n’est pas un petit pays.’ 
Kas reiškia: Portugalija nėra 
mažas kraštas. Nupieštas Eu
ropos žemėlapis, ant jo nuga
ros nupiešta raudonai pati 
Portugalija ir jos visos kolo
nijos: Mazambikas. Angola ir 
kitos Portugalijos kolonijos 
nupieštos ant Europos valsty
bių žemėlapių — užima labai 
didelį plotą. Parodyta, kad 
Portugalija pati užima dau
giau. negu 92.000 kvadratiniu 
kilomertu, o su kolonijomis gi 
—viso sudaro daugiau kaip 
2,191,395 kvadr. kilometru.

silikęs ištikimas 
ku klasei!...

šiais 1937 metais kiekvie
nam šimtui tūkstančių žmo
nių bus apie 14 savžudys- 
čių.

Iš visų šalių daugiausia 
žmonių nusižudo Japonijoj, 
kur darbininkų skurdas vi
suomet yra labai didelis, 
sako tas žurnalas. Mažiau
sia savžudysčių būna Airi
joj ir Ispanijoj. Priežastis 
esanti ta, kad žmonės tenai 
tamsus ir tiki kunigams, 
kad reikia vargą kentėti, 
nes Dievas užtai duosiąs 
“dangaus karalystę.”

Vokietijoj, kur žmonės 
mažiau į “dangaus karalys
tę” tiki, o ekonominis gyve
nimas šiame pasauly sun
kus, per metus nusižudo 
nuo 25 iki 30 asmenų kiek
vienam 100,000 gyventojų.

LIETUVOS SMETONA 
ŽYDŲ KIŠENIUJE.

Kauno juokdarių “Kun- 
taplis” rašo:

“Sulietuvė jusiu žydų laik
raštis ‘Apžvalga’ rašo, kad pa
saulis esąs žydų tautai skolin
gas. Mums ta proga praneša
ma. kad tai nesą nieko naujo. 
Vien Lietuvoje esą žydams 
prekybininkams prasiskolinu

sių apie 20 tūkstančių valdi
ninkų.”

Jei tas tiesa, tai reiškia, 
<ad visa musų tautos Smeto
na sėdi žydų kišeniuje.

darbinin-

KODĖL ŽMONĖS ŽU
DOSI.

Jungtinėse Valstijose per 
metus nusižudo apie 20,000 
žmonių, sako “The Digest.” 
Ir jis parodo, kad žmonės 
žudosi daugiausia dėl eko
nominio skurdo, nes kuo di
desnis nedarbas, tuo dau
giau būna nusižudymų.

Štai statistika:
1928 metais Amerikoje 

darbai ir biznis ėjo gerai. Ii 
tais metais buvo 13 nusižu- 

kad Portugalijos vyriausybė dymų kiekvienam 100,000 
taip reklamuodamasi kasa sau I gyventojų. 1929 metais pra- 
duobę. Iš tokio palyginimo bet; sidėjo depresija, ir tuojau 
kas gali padaryti išvada, kad Pradėjo kilti sa\žudysčių 
tiek kolonijų Portugalija ne- sKaiClUS.
reikalauja, o reik jas atiduoti Depresija tęsėsi 4 metus, 
Hitleriui, kuris visuomet rė- būtent, iki 1932 metų, . ir 
kia, kad Vokietija neturi kolo- Kaip tik per tuos ketverius 
nijų. Mums kilo klausimas:
kur iš Europos žemėlapio din
go Lietuva, o vietoje jos por
tugalai nupiešė ‘Prusse orien- 
tale’ (Rytprūsiai).”

čia daug kas padarė pastabą, i

Dėl šitokio žemlapio len

ui etus augo savžudysčių 
skaičius. Sunkiausiu depre
sijos metu, 1932, kiekvie
nam 100,000 gyventojų bu
vo jau 18 nusižudėlių 

Nuo 1932 metų ekonomi
nė būklė Jungtinėse Valsti

mes negalime 
nes tas yra kriminaliu nusi
kaltimu ir laikraštis gali pa
tekti atsakomybėn.”

Taigi pasirodo, kad “Vie
nybė” mėgsta šmeižti ne-

tas kitas suvalkietis ūkinin
kas—Kostas Grigaliauskas.

Nužudytasai Maurušaitis 
Smetonos teismo buvo kalti- 

~ ' namas “išanksto susitaręs
nei pakartoti, merikoje niekas susirinki- su kitais, kurstęs nugriauti

Spalių 21 dieną, Devinto- ’.cnės aktais rado galima žy 
jo Forto kalėjime, Kaune, miai nubaustųjų daliai do- 
nužudytas dar vienas politi- vaneti bausmę, kitai daliai 
nis kalinys, Aleksandras jas sumažinti. Iki šio laiko 
Maurušaitis. Respublikos prezidento ak-

Maurušaitis smetoninio tais dovanotos bausmes 52 
kariuomenės teismo buvo pasmerktiesiems, dešimčiai 
pasmerktas mirti liepos 23 bausmės sumažintos iki 4 
dieną. Kartu su juom, pen- metų, penkiems—iki 3 me- 
keriem metam sunkiųjų tu ir trims — iki 2 metų. 
darbų kalėjimo yra nuteis- Trys jau atliko (sumažin-

mų nesulaiko ir nelaiko, esamą visuomenės tvarką ii 
Kiekviena sueiga laisvai su- grąsinęs valdžios atstovam 

Įsirenka ir laisvai išsiskirsto, neiti savo pareigų.”
Na, tai kaip gi sakyti?
O kaip musų liaudis sako

Byla iškelta dėl garsiojo 
suvalkiečiu ūkininku strei-

daneciams, jei tik tų p tų skaruškaS? Ne, liaudis taip amžiui arba ilgiem metam 
jai Kas nusiunčia. i nesako. Ji sako: pas Klum- sunkiųjų darbų kalėjimo.

! pius buvo vestuvės, buvo c x . . ,
krikštynos arba kas kita Smetona dovanojo bausmę 
buvo 5° naciam, kurie kėsinosi

Taigi taip reikėtų sakyti atp^estl Klaipėdos Kraštą‘ - nuo Lietuvos>

PRIEŠVALSTYBINIS 
DARBAS.

Apsiniaukusiam Lietuvos 
gyvenime “Kuntaplis' 
tais pastebi ir juokingų da
lykų. štai, 43-čiame savo 
numeri’ jis rašo:

“Prekybininkai nusiskun
džia. kad valstybės monopolis 
už degtinės pardavinėjimą 
jiems nieko nemokąs ir jie tu
ri degtinę pardavinėti pirki
mo kaina, nors už patentą esą 
jie mokėti turį. Monopolis šį 
reikalą aiškina tąja prasme, 
jog pa rd uodą degtinę prekybi
ninkai nukenčia mažiausiai, 
nes jie nors savus pinigus už 
degtinę susigrąžina. Tuo tar
pu tie, kurie ją perka ir geria, 
savo pinigų jau niekad nebe- 
sugrąžinsią paaukodami juos 
valstybės naudai. Todėl tokį 
prekybininkų skundą reikią 
laikyti priešvalstybiniu.”

Taigi išeina, kad už to
kius skundus Lietuvos biz
nierius reikėtų atiduoti ka
riuomenės teismui. Juokitės, 
jeigu tai juokinga...

tą) jiems paskirtą bausmę 
ir paleisti iš kalėjimo. To
kiu budu, iš 79 nuteistųjų 
šiandien atlieka bausme tik 
24 naciai.”

Tai matote, Amerikos lie
tuviai ! Naciams, Lietuvos 
nepriklausomybės priešams 
Smetona dovano ia bausmes, 
nors jie buvo sugauti suo- 
kalbiaujant prieš valstybę. 
Tuom tarpu Lietuvos pilie
čius, visai Lietuvos liaudžiai 
gero velijančius valstiečius, 
baudžia mirtim!

Šimtas tūkstančių parašų 
už amnestiją!

Amerikos Lietuviu Kon- 
greso centraiinis komitetas 

i išleido peticijas rinkimui
kar. ur apie draugijų susirinki- nuo Lietuvos. paia.-ų amerikiečių lietuvių

mus, būtent: tokią ar tokią Ant rytojaus po nužudy J tar±' ^et/C±J'e- EeiTRalau^a; 
dieną buvo Draugijos Ne- mo suvalkiečio ūkininko A. ma’. kad dabartine Lietuvos 
buvėlės susirinkimas, arba Maurušaičio, Smetonos “sei- gausybe paskelbt ų am- 
buvo balius, buvo koncer- me” pakeltas amnestijos n.egtlJ3 apti-fasistam Pabū
tas, buvo prakalbos ir tt. klausimas. Bet ne lietuviam ?iam baliniam, o ne valsty- 

Dr. Yla. politiniam kaliniam, o Hit- beį P^m naciam. 
--------------- lerio agentam, Klaipėdosi - Petlc-1-'H blaTnkos siuntine-

GALVOSUKIAI. ' ril T/l • —J 1 v, ,

______  Trys Klaipėdos krašto at-
Dėl tilpusių 44-tame “Ke- stovai “seime,” Pakalniškis,

įjamos į visas Jungtinių Val
stijų kolonijas, kur tik ran
dasi lietuvių. Iki 29 metų 
sukaktuvių Lietuvos nepri
klausomybės, tai yra iki va
sario 16 dienos, 1938 m., 
mes privalome ir galime su- 

nemažiau 100,000

kai pasistengę net pašiepti jose pradėjo taisytis, ir tuoj 
lietuvius, kad Lietuvos jau pradėjo mažėti saužudys- 
nesą, Portugalijos fašistai tės. “The Digest” sako, kad!

SLA, Nominacijos 

Jau Eina,

leivio” numery galvosūkių Jygelaitis ir Feslingas pa
gavome daug atsakymų bei klausė rninisterių pirminin- 
paaiškinimų, bet ne visi jie ko Tūbelio, kaip greita!
tikslus. Iki šiol drg. K. Kar- ?merori(>s X.a.!dzia mano Pa’ rinkti 
čiauskas iš Chicagos tiks- 15 kalėjimo nacius, ku- para^u
liai išrišo tik 3 galvosūkius ‘"ie an? buY° l?ag.auP Vasario 16 diena įteikime
būtent: Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4,
o draugas X Griunas iš Dėt-P b tą . • • ’ .reikalavimą su šimtu tuks-
roito gerai atsakė į Nr. 5 pirmininkas Tubeli<tančių Paraš|i- Atidarykime

Visų galvosūkių paaiski- įeriųį pirminmKas ! kalėjimu ir koncentracijos
nimas tilpo pereitame “Ke- į .K P d ! kempių vartus nekaltai kan-
leivio” numery, 6-tame pus- naciP paklausimą.. akinamiems musų broliams
lapy. “...Nežiūrint į minėtų by-isesėms!

Beje, drg. K. Karčiaus- los dalyvių nusikalstamąją Amerikos Lietuvių Kon-
kas pats prisiuntė vieną gal- veiklą, Respublikos prezi- greso C. Komiteto sekr.
vosukį. Štai jis: dentas (Smetona) savo ma- L. Jonikas.

Lėkė pulkas žąsų ir susiti- ----------- :----------------------------------------------------------------
ko atlekiant vieną žąsį. “La- TRUMPAI IŠ VISO PASAULIO, 
bas rytas, šimtas žąsų, tarė __________

Brooklyno SLA. 152 kuopoj 
p. Vinikas negavo nei 

vieno balso.

Brooklyn, N. Y.—Pereitą 
sąvaitę SLA. 152 kuopoj 
buvo kandidatų į SLA. vir
šininkus nominacijos. Da
viniai tokie:

Prezidentas: F. J. Bago- 
čius, 15 balsų.

Vice prezidentas: K. Ma- 
žukna, 15.

Sekretorius: J. Andziu
laitis, 11; Miliauskas, 4.

Iždininkas: K. Gugis, 15.
Iždo globėjai: Mikužiutė, 

15 balsu: Martinas-Marcin- 
kevičius, 8; Mockus, 7.

Daktaras kvotėjas: Dr. 
Stanislovaitis, 15.

P. Tiškevičius.

ji. O pulkas atsake: Čia Anglijos valdžia nutarė 
n®ra suntas žąsų. Reikėtų gerjau apsaugoti karalių 
pridėti da kita tiek, paskui Jurgį VI, kad kas neužmuš- 
pusę tiek, paskui ketvirtda- kuomet jis pasirodo pub- 
lį tiek ir ant galo vieną, tai
tik tada butų šimtas.

Kiek žąsų buvo tame pul- Žinios sako, kad da trys 
ke? fašistinės šalys ruošiasi pri-

Paaiškinimas tilps kita- pažinti Ispanijoj gen. Fran- 
me “Keleivio” numery. Tuo co “valdžią,” būtent: Veng- 
tarpu pamėginkit patys iš- rija, Portugalija ir Japo- 
skaičiuoti. nija.

Washingtone sako. kad vai
kų paralyžius Jungtinėse 
Valstijose šįmet palietė jau 
8,450 vaikų.

Per Filipinų salas pereitą 
sąvaitę praūžė baisus viesu
las, per kurį žuvo apie 100 
žmonių.

Bostone pereitą sąvaitę 
buvo suimti du japonai fo- 

į tografuojant karo laivyno 
ir * • rr< • Apeliacinis teismas Vo- uostą. Jie buvo čia atvykę 
jlaurusaitl 1 autimn- kietijoj nusprendė, kad Ro- neva kaip Japonijos inži-
kūi Nužudė Dujomis mos katalikų bažnyčia ne- nieriai pasižiūrėt General 

______  ! turi teisės kištis, kuomet na- Į Electric dirbtuvės West
Lietuvos laikraščiai pra- ciai sterilizuoja katalikus. Lynne. Matyt, jie šnipai.

ninkai Alanta Maura- , Michigano valstijoj, Gor- Pereitą savaitę Japonija 
šaitis, kuris nušovė tauti- )ono Eaymondo farmoį, 12 buvo jau antru kartu pa- 
ninkų šnipą, jau nužudytas, laPkncl° sudegė a
ir nužudytas dujomis. PsSi-!J« namas sude?e

vaikai.

VISUOMIS SUKIRŠINO
TAUTININKUS SU

SANDARIEČIAIS.

Chicagoj dabar gyvena 
nesenai iš Lietuvos atvykęs!
Domas Šidlauskas, kuris va- Į 
dina save “Visuomiu” ir 
skelbia naują religiją. Pasi- 
klausykit, ką apie šitą lietu
višką “Kristų” rašo “Sanda
ra” 5 lapkričio laidoj:

“Tikra bėda su kaikuriais 
musų religiniais ‘apaštalais.’
Nors jie gyvena rankiodami iš 
žmonių centus ir dolerius, bet 
apsisukę tuos pačius žmones 
iškoneveikia ir apšmeižia. Jie 
mano, jog koki ten aukštesnė 
esybė suteikė jiems privilegi
ją viską smerkti ir juodinti.

“Chicagoj jau geroką laiką. 
vieši naujo tikėjimo ‘išradė
jas’ — Visuomis. Kaikuriem 
vietos profesionalam jis pa
siūlė savotišką kombinaciją.
Girdi, sudekit jam 5000 dole
rių, o jis nuvažiuos Californi
jon įsteigt religinį centrą. 4 T MIC TA Al VIS Al

“Vienas gydytojas paklau- KALBUS DALY KAI
sė jo: ‘O iš ko gi tas centras e _-------- ,
užsilaikys?’ Visuomio buvo la- “Laike savo susirinkimą.” 
bai paprastas atsakymas: — Tai labai nevykęs saki- 
‘žmonės eis manęs pažiūrėti J nys. Visų pirma, Čia visai 
ir mokės po penkius dolerius: nereikalingas tas budvar- 
pinigų bus tiek ir tiek...’

“Gydytojas tuomet nusišyp
sojo ir patarė jam ištirti sa
vo pakaušio sveikatą. Bet pra
našas nenurimo. Pasinaudoda
mas Sandaros ofisu ir ‘type- 
writeriu’ jis išpleškino visą ei
lę straipsnių į Brooklyno dien
raštį.

“Apie musų daktarus jis pa 
rašė tokių nesąmonių, kurių

dis—savo. Juk aišku ir be 
to, kad svetimo susirinkimo 
niekas negali “laikyti.”

Paskui, labai neparankus 
darbas tas susirinkimo “lai
kymas.” Kaip jus, ištikrujų, 
galėtumėt susirinkimą “lai
kyti?” Paimtumėt jį glėbin, 
ar uždarytumėt už durų, 
kad nepabėgtų?

Dalykas yra toks, kad A-

kviesta Į Briuselio konfe
renciją Tolimųjų Rytų ka-

rodo, kad žmonėms žudyti Bulgariios karalius Bori- ; H1’ba’&V.’ bT5 b xĮl atsisakė 
Tieti vns tautininkai iritav^ Bulgarijos Karalius nori dalyvauti. Musų karas—ne Lietuvos tautminKa jsitaise sas> kuris SiOmis dienomis -i., hiznis <?ako ianonai jau “dujų kamerą, kurion buvo atvažiavęs Londonan, >JU b ’ ±221 
uždaro pasmerktąjį asmenį įau įšwko atgal į Sofija. Anglija jau gražina atgal
ir prileidžia nuodingu dujų. “ ’ -----— ‘ Ispanijos basku vaikus, ku-

Kanuomenės teismas pa- Japonai sako kad 12 rie bu;.o iš tenįj įvežti fa- 
smerkė Maurušaitį mirti da lapkričio Rytų Sibyro pa-! gįstams užeinant. Pereitą 
liepos mėnesį, bet jo advo- kraštv Soiietų sargybos lai-}c;avaįte cu°Taž'nta iau 160 katai apeliavo j Vyriausi vas ilgai vijosi japonų laivą, j^įtajVtmj buTišvežta da 
Tribunolą. Tribunolas 2 d., . .. . 4,000. Vaikai verkia, nenori
spalių šitą apeliaciją atme- M ėst v irginijos valstijoj i prj-j^ti i fašistu užimtą savo 
tė, o 21 spalių tautininkai andai buvo pagrobtas Ja-
Maurušaitį nugalabijo. mes I. Leder, 79 metu am-

‘Lietuvos Ūkininkas” pa- žiaus kunigas. Dabar fede-
zemę.

Amerikos CIO unija pa
žymi, kad Maurušaitis yra rali nes valdžios agentai su- skyrė savo direktorium so- 
jau trečias žmogus nužudy- ėmė tenai tūlą Boothą, ku- cialistą Povvers’ą Hapgoo- 
♦o<! “dujų kameroje;” kas’ris reikalavo $50,000 už to’dą. Jis yra baigęs Harvardo 

j., i.:*: Universitetą ir daug kartų
yra areštuotas už darbinin
kų gynimą.

tas
buvo du kiti, nežinia, nes kunigo paliuosavimą
toliau žinia išbraukta cen- ---------
zuros. Sveikating ūmo žinyba

I

i o
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

Amerikos Lietuvių Kongreso Ohio Valsti
jos Konferencijos Protokolas.

Konferenciją atidarė Cie-.mitetas susidėtu iš visų ko- 
velando A. L. K. komitete lonijų, o ne iš vienų cleve

land iečių, kaip iki šiol bu
vęs.

Skaitytos ir priimtos se
kamos rezoliucijos:

1. Tautų Lygai Vilniaus 
klausimu.

2. Protestas Lenkijos val
džiai dėl persekiojimo lie
tuvių Vilniaus krašte.

3. Lietuvos politinių kali
niu amnestijos klausimu.

4. Pasveikinimas Ameri
kos Lygos prieš Karą ir Fa
šizmą 4-tam Kongresui, 
Pittsburgh, Pa.

Valdyba išrinkta iš šių 
delegatų:

Pirm.' S. Čeriauka; vice
pirmininkai, S. K. Mazan, 
A. Račikas ir F. J. Madi- 
on: užrašų sekretorius J. 

Petrauskas: finansų sekre- 
! torius P. Boika: kasierius

Japonų Žvėriškumo Pasėkos.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

ŽINIOS IS BALTIMORES, MI).

pirm. S. K. Mazan, 31 spa
lių, 12 valandą, paaiškinda
mas jos tikslą ir dienotvar- 
kį, kuris buvo priimtas.

Konferencijos pirm. iš
rinktas S. K. Mazan, sekre
torium — J. Rudis, manda 
tų komisijcn: V. Užkurai 
tis, C. Komandas ir J. Kc- 
meržiunas.

Kol mandatai buvo su
tvarkyti, pakviesta kai kurie 
delegatai-sveeiai pareikšti 
savo mintis apie A. L. K. ii 
šios konferencijos tikslą. 
Kalbėjo J. Mankauskas, S 
Čerauka, K. Gaškienė, P. 
Nemura, J. Žilinskas, -J. C. 
Levarth, F. J. Madison ii 
F. Abekas. Visi pasisakė už 
šaukimą 2-ro A. L. K. Kon
greso ir organizavimą pla
taus protesto prieš musų

ČE parodytas kiniečių gaivi.karis Šanchajaus mieste su r; skytas japonų bombos kuri 
buvo numesta iš orlaivio. Dvylika kiniečių šitame gatvėkary buvo užmušta ant vietos, o 
18 sužeita. Tai Įvyko už 50 jardų nuo Amerikos jurininkų stovyklos.

Salės direktorių susirinki
me skandalas dėl rendos

už kambarį.

Nors šis dalykas turėjo 
būti jau senai parašytas, 
bet neturėjau laiko ir dėl to 
užsitęsė. Dalykas štai koks:

Aš viešai sakau, kad “Ke
leivio” num. 41-mam tilpusi 
žinia, “ ‘Vienybei’ $100, o 
salei rendos neužsimoka,” 
ne mano rašyta, ir aš nei 
nežinau, kas ją parašė. Jei
gu ten butų parašyta netei-

lyCV ■ A-/ V k. vCi i * 1 — . • 1 . • •

Rugsėjo mėnesį direktorių 
susirinkime buvo paklausta • \ ‘ar reguliariai mokamodslmpatlkaL Matyt> kas 
rendos už kambarius? Sek
retorius atsakė, kad už prie
šakini kambarį, kuriame

nei jo 
rašė,

tai tikrai dalyką žinojo.
“Vienybės” štabo žmonės 

čia dažnai landžioja ir vis

kasos globėjais K. 
Levarth.

dėti vicac Skaitytas konferencijos 
pastangas, kSd padėjus Lie- ; protokolas ir rastos užrašy-
tuvos liaudžiai atsteigti de-?as’ t.alP juto taita. Konfe- 

•enciją uždare pirm. fe. K 
Mazan kaip 4 vai. po pietų 

Konf. pirm. S. K. Mszan

brolių ir sesučių pavergimą i
per tautininku-fašistu 
ma. Visi ragino

rezi-
J. Jarus
Gaškienė ir J.

iand, Ohio, atstovaudami virš 
2,000 Ohio valstijos lietuvių, 
apsvarstę A. L. K. vykdomo ko
miteto išleistas peticijas para
šams rinkti ir reikalauti iš Lie-

Iš vyriausių unijos ai-to-' bumus kalbėdamas 
vų atsilankė menedžeris 
Ullise D’Dominicis, Sarah 
Barrow, Paul Larshke, Fifi

uz re-
publikonrs ir gavo progą 
nusiimti “pikčeri” su respub
likonu kandidatu i miesto

mokratinę santvarką
Mandatu komisija rapor 

tavo, kad viso konferenci
joje dalyvavo 34 delegatai! 
nuo 17-kos draugijų. (Dėl • . 
vietos stokos draugijų var- j A 
dus išleidžiam.—Red.)

Rezoliucijų komisijon iš
rinkta : C. Romandas, J. Pe
trauskas ir Bertha Galinau- 
skas.

Skaitytas laiškas nuo J. 
Jaraus, kuriuo jis pasveiki
no konferenciją ir apgai-

Konf. sekret. J. Rudis.

L, Konoreso Ohio 
Konferencijos Re

zoliucijos.
Amerikos Lygos prieš Karą 

Fašizmą 4-tam Kongresui.
it

Kadangi Amerikos Lietuvių 
Kongreso veikimas Jungtinėse

lestavo, kad negalėjęs joje valstijose eina u krvptimi 
dalyvauti. '--padėti ' '----- «—«-kad padėti Lietuvos žmonėms 

atsteigti demokratinę tvarką 
Lietuvoj; ir

Kadangi Amerikoj taip pat

Clevelando A. L. K. Ko
miteto nariu raportai:

Pirm. S. K. Mazan rapor-
tavo, kad visais jam gali- vra izacija (Amerikos Ly.
mais budais darbavosi de- • Fašizmą), kuri
mokratimu teisiu Lietuvos demokratijos gynime 

ir kovoja prieš fašiz-
rūpinasi 
reikalais 
mą;

Todėl mes. Ohio valstijos A 
merikos Lietuvių Kongrese 
konferencija, susirinkusi Cle
velande 1937 metų 31 spalių 
dieną, atstovaudami virš 2,000 
organizuotų lietuvių, sveikina
me Amerikos Lygos prieš Karą

liaudžiai atsteigimui ir šios 
konferencijos sušaukimui.

Vice pirm. S. Čerauka ra
portavo, kad yra rengiamas 
didelis masinis mitingas 19 
gruodžio, Clevelande, ku
riame bus kalbėtojais:
“Naujienų” redaktorius Pi
jus Grigaitis ir “Vilnies”
red. Fredas Abekas Tame ir Fašjzma 4_to K kuris
mitinge busianti duota pilna pittsburghe šiu metu 26-

28 lapkričio dienomis;
Toliaus mes kreipiamės į mu

ši; brolius amerikiečius, idant 
jie pakeltų savo demokratini 
balsą ir padėtų iškovoti Lietu 
vos žmonėms demokratines tei
ses.

laisvė kiekvienam išsireikš 
ti dėl Lietuvos dabartinės 
tvarkos ir jos ateities.

Sekr. J. Vaupša raporta
vo, kad jis daug darbavosi 
asmeniškai ir laiškais su
šaukimui šios konferenci
jos. Visų raportai priimti.

Diskusijos antrojo Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
klausimu ir kam mums rei
kalingas tokis Kongresas. 
K. Gaškienė (iš Akron, O.), 
kuri nesenai yra sugryžus iš ? 
Lietuvos, papasakojo, kad 
Lietuvos kaimą spaudžia 
didelis vargas: nėra pakan
kamai duonos: nėra žodžio, 
spaudos ir susirinkimų lais
vės. Vien tik saujelė valdi
ninkų su naujais lietuviškais 
dvarponiais turi gerą gyve
nimą. Panašiai kalbėjo ir 
kiti konferencijoj delega
tai. Viską apkalbėjus, pri
imta rekomendacija A. L. 
K. Centro Komitetui, kad 
šauktų A. L. K. 2-rą suva
žiavimą apie tą pati laiką, 
kuomet vyks SLA. seimas, 
Scrantone, Pa.

Diskusuota plačiai apie 
lėšų sukėlimą delegatų ke
lionei i antrąjį Kongresą. 
Nutarta, kad Ohio A. L. K. 
komitetas kreiptųsi Į drau
gijas ir su jų pagelba pa
siųstų kuodidžiausį skaičių 
delegatų Į Scrantoną iš Ohio 
valstijos.

Nutarta pakviesti kalbė- 
tojum į Clevelando masini 
mitingą drg. J. Mankauską 
iš Alliance, Ohio, kuris yra 
nesenai atvykęs iš Lietuvos.

Nutarta, kad busiantis 
Ohio valstijos A. L. K. ko-

1

ir lietuvių pramonės atsto- majorus. Ir ar žinote, kad jo 
tuvos valdžios ir seimo politi-! Vas W. Luiza, kuris visu-! “nikčeris” tilpo net “Wor- 
niam anti-fašistiniam kaliniam!svečius pasitiko ir išlydėjo. įcėster Telegrame?” Bet jis 

218 skyrius ir rengimo Pr J° kalba broliam katali-
! komitetas taria ačiū vi<iems'^am nepatiko ir gavo bu-u-u 
svečiams už teki gražų pri- nuo savo broliu. Kokiam 
jautimą ir atsilankymą i
musų austerių puotą.

C. C. Jenkins,
218 skyr. koresp.

amnestijos, vienbalsiai užgiria 
me tą darbą ir pasižadam vi
sais galimais budais darbuotis 
lietuvių apgyventose vietose. 
Kad kuodaugiausiai parašų su
rinkus.

Toliau mes kreipiamės į Ohio 
valstijos lietuvius ir jų organi
zacijas, kad jos visos prisidėtų 
prie šio taip didelio darbo, rei
kalauti musų broliam ir sesu
tėm laisvės, kurie randasi su
grusti fašistų kalėjimuose.

Rezoliucija Lenkijos valdžiai.
Kadangi vis daugiau ir dau

giau žinių ateina apie lenkų 
valdžios žiaurumus Vilniaus 
krašte prieš lietuvius gyvento
jus. uždarinėjant aukštesnes 
mokslo Įstaigas ir net liaudies 
mokyklas;

Kadangi tie žiaurumai pa
siekė toki laipsnį, kad net ne
kalčiausio pobūdžio kultūrinės 
ir ’apšvietos organizacijos užda
rinėjamos ir jų veikėjai admi- 
nistratyviai tremiami iš jų 
gimtų vietų;

Todėl mes. Ohio valstijos A- 
merikos Lietuvių Kongreso de
legatai. susirinkę konferencijoj 
31 spalių. 1937 m., Cleveland. 
Ohio. ir atstovaudami virš 2,- 
000 Ohio valstijos organizuotų 
lietuvių. apsverstę aukščiau 
minėtus dalykus vienbalsiai 
protestuojame prieš Lenkijos 
valdžios žiaurumus, ir

Toliaus mes reikalaujame 
konstitucinės laisvės musų tau
tiečiams ir kitiems Vilniaus 
krašto žmonėms, kaip tai: lais
vės organizuotis, turėti savo 
kalboj mokyklas ir taip toliau.

Rezoliucija Tautų Lygai Vil
niaus reikalu.

Kadangi Vilnius istoriniai ir 
etnografiniai yra Lietuvos so
stinė; ir

Kadangi lenkai neteisėtu bu
du pasigrobė Vilniaus kraštą ir 
iki šiol ten šeimininkauja;

Todėl mes, Ohio valstijos 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
delegatai susirinkę 1937 metų 
31 spalių dieną Clevelando mie
ste konferencijon ir atstovau
dami virš 2.000 organizuotų 
Ohio valstijoj lietuvių, vienbal
siai nutarėm kreiptis Į Tautų 
Lygą ir prašyti ištirti lenkų 
valdžios žiaurumus Vilniaus 
krašte; ir, į

Toliaus mes prašome, kad 
Tautų Lyga iš naujo paimtų 
svarstyti Vilniaus klausimą ir 
darytų atatinkamus žingsnius, 
kad Vilnius butų grąžintas 
Lietuvos valstybei.

Rezoliucijų komisija:
Bertha Galinauskas,

C. Romanda.
J. Petrauskas.

Rezoliucija Lietuvos Politinių 
Kalinių Amnestijos klausimu.

Mes, Ohio valstijos Amerikos 
Lietuvių Kongreso delegatai, 
susirinkę konferencijoj 1937 
metų 31 spalių dieną. Cleve-

vežime dabar tu, Juozai, va-
zuoji;

Seniai serga.

Ambrozas Lukošiūnas 
... , -. . dabar randasi Henemen li-
Worcesteno ŽIBIOS, foninėje, galima aplankyti 

____  'kiekvieną vakarą nuo 7 iki
Lapkncio_ / Benctus R o- p.a(j Lukošiūnas vra

miteta? turėjo kalakutu va- ,la liu pasital-navęs liėtu- 
kartenę. Vakariene buvo ” 0,.ga'nizacijGmr paga.
okrai puiki, bet publikos mjndamas puikias vakarie- 
buvo mažai, apie loO ypa- n(lf be ,Jis vra
.ų, pelno vargiai liks. Pi o- pasitarnavęs, kad mes jį at- 

lankytumėm ir įšreikštu- 
mėm jam nors musų užuo-

teisėjas V. Laukaitis ture- į kaulija dolerių. Kaip tik 
davo ofisą, kur buvo priim-|tu° sykiu buvo atvykęs pats 
ta “ant burdo” da ir finan- ■ ‘‘čyfas”. Tysliava ir, sako- 
sinė bendrovė, renda jau; ma, išsikaulijęs šimtinę is 
nemokėta už 9-nius mene- j Laukaičio, kaip katinas su 
sius. Na, jei nemokėta, tai nešiojosi ir rodė savo 
pavesta salė? Bendrovės ko-; vienminčiam?. Na, kas mo- 
mitetui iškclektucti rendą.' kė jo rašyti, tas ir paraše. 
Ponas Laukaitis spalių mė- Argi ne unaras fašistų laik- 
nesį i direktorių susirinkimą raščiui duoti šimtinę? 
atėjo ir pats. Atėjo ir pa-1 Man visgi nesmagu, kad 
duoda angliškai rašytą laiš-'aš nieko apie tą šimtinę ne
ką, kur sakoma, kad minė- Į žinojau, iki nepamačiau 
tame kambary jis ofiso jau "Keleivy” tilpusią žinutę, 
senai nelaikąs ir jis davęs bet gavau “šmeižiko” var- 
apie tai žinoti salės gaspa-|dą- Man rodos, kad ir teisė- 
doriui, vienam direktoriui jui visgi reikėtų žinoti, kad 
ir dviem komiteto nariams.' koliotis be pagrindo negra- 
Aš pasiprašęs balso paša- žu; O jis mane iškoliojo vi- 
kiau. kad jei komiteto na- sai be reikalo. Z. Gapšys.

Red. pastaba: Jeigu p. 
Laukaitis taip sarmatijasi 
davęs fašistų laikraščiui 
$100, tai jis turėtų ne musų 
korespondentus kolieti, bet 
“Vienybės” redaktorius iš
plūsti, nes Tysliava pirmu
tinis pasigyrė savo “Vieny
bėj” apie tą šimtinę. Kuo 
čia kalti musų korespon
dentai?

grama irgi buvo menka. 
Buvo renkamos aukos Lie
tuvos politiniam kaliniam, 
kiek surinkta neteko tikrai 
sužinoti.
Norima atgaivinti “Aido” 

chorą.

“Aido” choras dalinai bu
vo susivienijęs su buvusiu 
'•pozicijos “Žvaigždės” cho
ru, bet vietoj sudaryti vieną 
gerą ir didelį chorą, tai veik 
neliko nei vieno.

jautą.
Worce$terio Pilietis.

nai žinojo, jog Laukaitis iš
sikraustė, ir niekam nesakė, 
tai tegul jie ir atsako užtai; 
bet komiteto nariai ir gas- 
padoriu? ginasi, kad p. Lau
kaitis jiems nesakęs, jog 
nelaikys salės kambary ofi
so.

Minėtoji finansinė bend
rovė Laukaičiui mokėdavo 
$15.00 i mėnesį, o Laukaitis 
dadėdavo $10.60. viso $25. 
Už tiek tas kambarys buvo 
Laukaičiui parendavotas, ii 
salės direktoriai kitų ren- 
dauninkų nežinojo.

Dabar, kai kilo skanda
las, tai jau girdėjau, kad 
renda užmokėta.

Mes
DETRO1T, MICH.

Nėra butų. Nepiliečius at
leido nuo WPA darbų.

Detroite stoka gyvenamų
jų butų. Užmiesty, juodukų 
distrikte, WPA nugriovė iš
tisas gatves, kur buvo seni 
ir gyvenimui netinkami lau-

Kas Mums Rašoma
Mano įspūdžiai iš automo

bilių parodos.

Camden, N. J.—Nors mu
sų miestukas nedidžiausis. 
bet automobilių fabrikantai

džiaugiamės, kuo- i neaplenkė ir mus. Susibūrė 
met teisėjas apsiėmė būti \ krūvon ir įtaisė parodą. Iš- 
musų Bendrovės preziden-; statė net 116 mašinų vie
tų, bet vėliau apsivylėme; j nuolikos įvairių kompani jų, 
metai baigiasi, o preziden-; Visi 1938 metu modeliai, 
tas tik antrą sykį atėjo į su- į Nuostabu žiūrėti, ką žmo- 
sirinkimą, ir da pradėjo šu- gaus protas ir rankos gali 
mvt, kad direktoriai rendos; sukurti. Rodos, žiūrėtum ir 
reikalauja. Daugiausia pre-; žiūrėtum, kaip puikiai tas 
zidentas barė mane; mat, mechanizmas veikia! Pub-

Lapkričio / d. buvo sau- Be to, platino Michigan aš kai kada parašau kokią dika lankosi gausiai, tik lie- 
•kiamas Aido choro susi- gatVę? kurios viena pusė ir-jžinutę į “Keleivy” ir nesibi-j tuviškų veidų nesimato. 

•Y.-• gi griaunama: krautuvės iau teisybės žodį pasakyti,"
^ yeikejų >us.i- pUSjau kertamos, nes gatvė kad ir tokiam dideliam tei- 

nino gana skaitlingu, ori per sįaura trafįkui ir per tai sėjui. O minėtame susirin- 
honstų atsilankė nedaug. daug nelaimiu ivyksta. Antikime teisėjui Laukaičiui bu-

rinkimas, 
ir dabartiniu 
rinko gana

BALTIMORE, MD.
Austerių puota.

Lapkričio 7 dieną buvo 
siuvėjų unijos lietuvių 218 
skyriaus puikiausia auste
rių puota (oyster roast). 
Publikos prisirinko pilnas 
American Parkas.

Pasisotinę austeriais ir ki
tokiais valgymais ir išsigė- 
rę gardžių gėrimų, susirin
kusieji smagiai linksminosi. 
Iš visų daržo kraštų paskly
do seniausių ir naujausių 
lietuviškų dainų mėlio di jos. 
Daugelis dalyvių atsiminė 
Lietuvoj praleistas savo 
jaunystės dienas, kur po 
sunkios dienos darbo išmo
ko dainuoti...

Atsilankė daug stambių 
pramonininkų, kurie yra 
prielankus unijos darbinin
kams. Tarp tokių pažymėti

Buvo pakviesta ir buvusio vlrsaus 
“Žvaigždės” choro mokyto- ?ia'Juodukai
•1? .3?.e 'J* Karsokiene. I a- nuoma buvo pigi. Dabar Tės parašyta žinutė: “‘Vie- 
sigincijus, pasiki mkav u.-Sunku gauti butą, o savinin- nybei’ $100, o salei rendos 
pi įeita prie šiokio^ tokio ib-kaį, tuomi pasinaudodami, neužsimoka.” Kalbant ren- 
vedimo. Buvo prasyta fb'-ge (|a iabiau kelia nuomas. dos klausimu, teko ir manIZ <-* »via -F» /i i z\ _ . _ . _ • _pasakyti zodis-kitas. Lau- 

organtzuoja- kaitis į mane visą susirinki
mo laiką piktai žiurėjo ir 
man kalbant darė obstruk-

krautuvių daugiau- vo parodytas 
gyveno^ nes kuriame buvo

‘Keleivis,” 
iš Baltimo-

Kas vakaras buvo daromi 
kontestai: pakviesdavo ant 
pagrindų talentuotus žmo 
nes, kad parodytų kas ką

Karsokienė mokyti “Aido 
chorą, nes po chorų susivie- WPA unija
nijimo, “Aido” choras ture- ma nuo pat pradžios, bet 
jo bent kelis mokytojus, bet sunkiai einasi, nes mažai 
nei su vienu progreso nepa- kas rašosi. Rugsėjo mėnesį 
darė. Dr-gė J. Karsokienė atleido nuo darbo nepilie- 
apsiėmė chorą mokyti tik čius. Dabar unija renka pa- 
laikinai, su sąlyga, kad visi rašus po peticija, kad čekių 
jos darbą rems, ir choristai nesiųstų paštu, o prie darbo 
lankysis į pamokas. Dabai išmokėtų, nes nekuriems iš 
bus sušauktas dainininkų dėžučių tuos čekius išvagia, 
susirinkimas, jie pasiskirs kuomet išeina darban.
sau tinkamus vakarus prak- .----------- _
tikoms. Tad reikia palinkėt Detroite 7-tą lapkričio 
chorui gero pasisekimo, nes sekmadienio vakare apie 8 
draugė Karsokienė choris- va^- huvo didelis lietus ir 
tuose turėdavo simpatijos, perkūnija. Taip žaibavo, 
taipgi linkėtina kad grįžtų kad visas dangus liepsnote 
visi senieji dainininkai V. liepsnojo. J. Griunas.
Tumanis, J. Sabaliauskas ii ---------- - ,
kiti. Jeigu sugrįš pastovus' BATSIUVIAI PRIEŠINGI

moka. Geriausia pasižymė
jusiems buvo skiriamos do
vanos: $25, $10 ir $5. Pas
kutinį vakarą paskyrė aukš
tesnes dovanas: $50, $25 ir 
$10. Paskutinį vakarą kon- 
teste dalyvavo ir pora lietu
vių, tik jų pavardės buvo 
sudarkytos. Varniškė.

gerieji dainininkai, tai vėl 
susilauksime galingo choro 
Worcestery.

Išmainė ant “pikčierio.” 

Vienas buvęs neblogas

cijas. Man pasakius, kad 
mes nežinojome kitų ren- 
dauninkų, kaip tik Laukaitį, 
ir galėtume dėl to stoti net į 
teismą, pirmininkas tuoj 
perkirto: “Aha, išlindo yla 
iš maišo.” Pagaliau taip už 
sikarščiavo, kad pasakė: 
“Tu mane jau nesvkį ap- 
šmeižei. Tas, kas parašė į 
laikraštį, niekam nevertas: 
aš galiu ant trijų metų į ka
lėjimą padėti.” Jeigu taip 
grasintu paprastas kriau- 
čius. tai niekas neišsigąstų; 
bot kai šitaip grūmoja trafi- 
jko teisėjas, tai jau ne iuo-ŽEMESNIAM MUITUI. H

St. L«uis, Mo—United kal: Neduok Dieve, susikul- 
Shoe Workers unija priėmė
protesto rezoliuciją dėl vai 
džios projektuojamo muito 
numažinimo Čekoslovaki-

ni yra p-nai Brooks, J. Gri-idarbuotojas ir tankiai bu- jos čeverykams. Amerikos 
cma., Bradunas, J. Gutaus- (javo ant tūlų žmonių paša- batsiuvių unija sako, kad 
kas, Mallms ir kiti. kydavo kad “ne savo veži- Čekoslovakija ir dabar jau

Taipgi atsilankė jaunas me važiuoja.” Aš abejoda- atima iš jų daug darbo, į- 
graborius Juozas Ducky vau ar jis savo vežime va- veždama Amerikon piges-
(Kačinskas). |žiuoja? Dabar jau tikrai nius savo čeverykus, o jeigu

Iš profesijonalų atsilankė patyriau, kad jis pats neži- bus numažintas muitas, tai 
jaunas advokatas E. Gra-' no kokiam vežime važiuoja, šios šalies batsiuviai visai
jauskas su jauna žmona, 
kurią nesenai vedė, ir trafi- 
ko teisėjas W. F. Laukaitis.

Štai pastaruose Worcesterio neteks darbo. Protesto rezo- 
miesto rinkiniuose tas vyras liucija nusiųsta Washingto- 
stengėsi parodyti savo ga- nan.

tu tavo automobilis su kita 
mašina ir tau reikėtų atsi
stoti prieš tokį teisėją, tai 
kur tu tada dingtum?

Man nesuprantama, ko
dėl teisėjas užsipuolė ant 
manęs. Kaip tik jį paskyrė 
teisėju, tai aš parašiau, kad 
mes visi džiaugiamės, kad 
lietuvis gavo apmokamą 
darbą. Ir aš visuomet jam 
simpatizavau, o jis dabar 
mane išvadino “šmeižiku,” 
nežinodamas kas tą žinią 
parašė.

Ką nutarė laivakorčių 
agentai.

Hartford, Conn. — Šio
mis dienomis New Yorke 
buvo lietuvių laivakorčių a- 
gentų suvažiavimas, kuris 
nutarė 1938 metais organi
zuoti net 5 ekskursijas Lie
tuvon. Būtent:

Gegužės 5, laivu “Breme
nu,” per Vokietiją į Kauną.

Gegužės 28, laivu “Grips- 
holm” tiesiai į Klaipėdą.

Birželio vidury Cunard 
White Star linijos laivu Į 
Klaipėdą.

Liepos 2, laivu “Grips- 
holm,” per Švediją į Klai
pėdą.

Liepos vidury ar pabaigo
je, Cunard White Star laivu 
per Francuzija, Vokietiją į 
Kauną.

Jei butų norinčių važiuot, 
agentų sąjunga suruoštų ir 
daugiau ekskursijų. Jei kas 
norėtų su tomis ekskursijo
mis vykti Lietuvon, plates
nių informacijų gali gauti 
iš agentų sąjungos sekreto
riaus šiuo adresu: Jonas 
Sekys, 433 Park st.. Hart
ford, Conn.
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

gi
—Labas lytas, tėve! Kur —Gerai, tėve, kad tu pa-
taip eini užsimąstęs? matei, kaip švara užiaiko- 

—Ogi einu, Maike, ir ma pas amerikiečius. Dabar 
mislinu, kad ta Amerika, galėsi savo vyčius tokios 
tai čiudnas kontras. tvarkos pamokyti.

—Ar tik dabar sužinojai,' —Ar tu nori, Maike, kad 
tėve? .aš gaučiau mušti?

—-Jes, Maike. pirma tokių —U ž gerus patarimus
navatnvbių nebuvau matęs, niekas nemuša, tėve.

—0 kas gi dabar tave1 —Na, jau tu manęs nemo 
taip nustebino, tėve? ; kyk, vaike, ba aš ilgiau ant

—Ogi, buvau nuvažiavęs svieto gyvenu ir daugiau ži- 
aplankyt seną savo frentą, nau. Aš syki pasakiau vie- 
žinai. tą Džiovą Cibuką, ką nam bučeriui, kad jo bala- 
iš krajaus ant vieno šipo su konas perdaug dortinas, tai 
manim atvažiavo. Jis dabar jis išvarė mane iš bučernės 
dirba ant farmos. Kai aš ir da Įspyrė man Į koją. Sa- 
nuvažiavau, tai jis ėjo melž- ko, ne tavo biznis, koks ma- 
ti karvių ir kartu mane nu- no balakonas. Geriaut, ir 
sivedė. Dalibuk, Maike, ir,dac oi!
tu pats nevieiytum, kad A-i —Na, tai pasimatysim ki- 
merikoj karvės turi toki po- tą syki, tėve. Dabar man rei- 
nišką gyvenimą. Banė ap- kia eiti kitur.
šviesta su lektrika, nelygi
nant kaip lietuviška bažny
čia. Yra net barberys, ką su 
lektrika nuskuta karvėms 
vuodegas. Įvesti net ir fe
nai, tai yra tokie prietaisai,

—Okei, Maike!

Automobilis Įsilau

žė į Namą.

sveikatos_kampelis Fašizmas ir Nietzschės Filosofija.
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ELIKSIRAS.”
Prieš keliatą sąvaičių 

pradėjo rodytis laikraščiuo
se žinių, kad nuo kaž-kokio 
naujo vaisto žmonės pradė
jo mirti. Medikai, kaip ir vi
sada, i dienraščių žinias 
skeptiškai žiurėjo. Bet ne
trukus ir rimti medicinos 
žurnalai pradėjo apie tai 
rašyti. Iki šiol tokių mirimų 
jau užregistruota net 59. 
Pavyzdžiui, Tulsa mieste 
mirė 9, East St. Louis 6, Mt. 
Olive 6, Charleston 5, Eu- 
fuala 3, o kitur mirė po du, 
po vieną.

Kilo triukšmas. Tai pana
šiai. kaip ir prohibicijos lai
kais, kada tūli pelnagrobiai 
paleido i žmones Jamaiea 
Ginger, sutaisytą su labai 
pigiu denaturuotu alkoho
liu. Tuomet irgi daug žmo
nių mirė. Ir dėl to, žinoma, 
vieni labai pasikarščiavo, 
kiti rimtai dalyką tyrinėjo, 
o dar kiti, kuriems niekad 
dėl svetimų bėdų galvos ne
skauda. tylėjo.

Man čia, šiaip ar taip sa
kant. labiausiai rupi tie, ku
rie rimtai dalyką tyrinėja ir 
savo darbo davinius mokslo 
žurnaluose paduoda. Taigi, 
tik iš tokių žurnalų aš ir imu 
šitas žinias apie tą baisųjį 
vaistą.

S. Ė. Massengill Co., Bris
tai, Tenn., labai skubiai, be 
jokio rimto ištyrimo ir iš
bandymo laboratorijoj ant 
tam tikrų gyvūnėlių, palei
do i vaistų rinką naują elik- 
sirą. Šitą paskubos žygį ki
taip negalima išaiškinti, 
kaip tik nesuvaldomą norą 
pasipelnyti. Mat, patsai 
eliksiras yra tiktai skonin
gas skystys, kuris paprastai 
tėra vartojamas neskonin
giems vaistams sutaisyti 
Šiaip jis jokios medikalinės 
reikšmės neturi. Taip, žino
ma, bendrai yra. Bet čia tu
rime labai svarbią išimti. 
Štai: tasai naujas vaistas 
paprastame eliksire netirps- 
ta, tai ši kompanija jdėio Į 
savo eliksirą net 72 nuošim
čiu diethylene glycol, kuris 
čia veikė kaip tirpintojas.

Į aptiekoriai. Ir tame bus 
Į daug teisybės, nes yra labai 
■ neatsargių daktarų, taip 
jau ir aptiekorių. Pavyz
džiui, dr. A. S. Calhoun, ku
ris dirba sveikatos departa
mento klinikoje (Mississip
pi šteite), prirašė šito elik- 
siro net dvylikai ligonių, 
kurių šeši mirė! Rodos, tu- s 
rėjo pirmiausia pasižiūrėti Į 
medicinos mokslo literatū
rą, ar šitas eliksiras yra 
pažintas, bet... 0 vienas ap
tiekorius net ir ligonio ne
matęs padarė diagnozą ir 
davė bonką šito eliksiro. Li
gonis mirė.

Man, betgi, atrodo, jog 
čia yra kalčiausia viso kraš
to valdžia. Juk turėtų būti 
tam tikras įstatymas, kuris 
kaip nors valdytų baisius 
vaistų gamintojų pelno ape
titus. Dabar tokio įstatymo 
nėra. Ir ar žinote, kad pa
gal valdžios įstatymus, ko
kius dabar turime, tegalima 
šitą kompaniją nubausti tik
tai 100 dolerių! Ir tai ne už 
kelių dešimčių žmonių nu- 
nuodijimą, bet tik už neko- 
rektingą leibelį!

Na, tai kas reikia daiyti?
(1) Eik tik pas tą gydytoją, 
kurio atsargumas, teisingu
mas ir medicinos moksle 
prisiruošimas nėra abejoti
ni. (2) Nesigydyk pas ap
tiekorius. (3) Kai ateina 
kongresma.ių ir senatorių 
rinkimai, balsuok tik už pa
žangius kandidatus, nes tik 
nuo jų priklauso nauji įsta
tymai vaistų gamintojų su
valdymui. Atmink, kad Ag
rikultūrai Departamentas, 
su prezidento Roosevelto 

Į pritarimu, dar 1933 m. įne
šė bilių, kad pakeitus seną. 
iau senai išgyventą, Maisto 
ir Vaistų Įstatymą, bet re
akcininkai pelnagrobiai taip 
iduko, kad tas bilius dar ir 
šiandien stalčiuje tebetru- 
nyja, o nekalti žmonės yra 
nuodijami desėtkais dėl pi
niguočių pasipelnymo. Su
prask, mielas skaitytojau, 
kad reakcininkams nerupi 
tavo sveikata ir gyvybė, — 
jiems rupi tiktai pelnas.

Dr. Šeštokas-Margeris.

A. BAIKŠTYS
Fašizmas stengiasi sukurti savo filoso- menės veikėjai, reichstago deputatai ir 

fiją, kuria jis galėtų pateisint agresyvišką ministeriai. Pats Bismarkas turėjo artimų 
politiką ir savo imperialistiškus siekimus, ryšių su žinomuoju Bleichrederių banku. 
Tuo tikslu jis išgalvoja ne tik visokias Akcinis kapitalas pakilo statybos srity 27 
naujas tezes, veidmainingai apgrobdamas kartus, pramonės srity—19 "kartų, bankų 
socializmą (vokiečiai fašistai vadina save srity—9 kartus.
“nacionalistais”), ne tik falsifikuoja mok-i Aišku, buržuazija augo kaip ant mielių, 
lą (rasizmas), bet taip pat stengiasi su- Pramonės koncentracija, monopolių augi- 

1 rasti sau minties piimatakunų ir anksčiau mas iškėlė stambius kapitalų magnatus, 
gyvenusiųjų bei rašiusiųjų tarpe. Vienas Tačiau lygiagrečiai kapitalizmui augo ir 

pri_ tokių fašizmo numylėtinių, be abejonės, darbininkų klase. Ir šitoji darbininkų kla- 
yra vokiečių filosofas Fridrickas Nietz- sė, socialdemokratų partijos vadovauja- 
sche (Nitšė). Jo filosofijos pagrindiniai ma, greit tiek įsigalėjo, kad buržuazijai 
postulatai daug prisidėjo prie fašizmo teko tuo darbininkų judėjimu labai susi- 
doktrinos susidarymo. Mussolinįs atvirai rūpinti. Tokiais tai “neramiais’’ laikais 
tai pareiškė: “Nietzschė išgydė mano so- Nitzschė kūrė savo filosofiją, kuri ilgai- 
cializmą.” • j niui tapo išnaudotojų klasės filosofija.

Todėl tariuosi busiant Įdomu pasekti, Tapo ji tokia dėl to, kad Nietzschė pats 
kiek Nietzschės filosofija turi bendro su buvo finansinio kapitalo atstovas, reakci- 

' dabartiniu fašizmu. Tam tikslui naudo- nės vokiečių buržuazijos ideologas, 
juos B. Bernardinierio studija apie Nietz- Kokie gi Nietzschės filosofijos bruožai
schės filosofiją. fašizmui vra charakteringiausi?

, ... Žinoma, tiesioginiai diethy-
Ka jus daiytumėt, jeigu lene glycolį kaltinti čia ne

ką pučia orą. Kai vasarą sil-'jums miegant ramiai nedėl 
ta, tai pučia šaltą orą, o kai Vienio rytą, per sieną staiga ka 
žiemą būna šalta, tai fenas Įsilaužtų automobilius ir iš
varo šiltą orą. Y ra net šukos verstų jus iš lovos? Lvgiai 
ir brušiai, katrom kas dieną taip atsitiko Staffordo šei- kalta 
kaives nuplauna ir iššukuo- mvnai netoli Youngstovvno, 
ja. Pritaisyti šilto ir šalto Ohio, pereitą nedėldienį. Iš- 
vandens kranai, ir kokį tik laužęs namo sieną, perėjęs 
kraną atsuksi, tokio van- per parliorį ir virtuvę, auto- 
aens gausi. Kak raz, Maike, mobilis isilaužė i miegama- 
kaip Šarkio saliune alaus jį kambari, kur lovoje gulė- 
baras su visokiais kranais. jo senįs Staffordas, ir išlau- 
Dalibuk, vaike, _ Lietuvos žė jam šonkaulį. Du važiuo-
klebonų gaspadinės neturi

Nustatyta, jog žmogaus būdas, palinki- Visų pirma reikia pastebėti, jog Nietz- 
mai ir darbo pobūdis pareina nuo socialių schė, kaip ir fašismas, nepripažįsta žmo- 
bei ekonominių sąlygų. Tat dėsninga ir nių ir rasių lygybės. Nietzschės nuomone, 
Nietzschės kūrybai. Todėl reikia pįrmiau- mokslas apie žmonių ir rasių lygybę yra 
šia prisiminti tuos laikus, kada gyveno nuodai. Nietzschė žmonių nelygybę šitaip 
Nitzschė. Jie mums parodys, kodėl Nietz- aiškina: “Negalima iš žmogaus sielos iš- 
schės filosofija buvo tokia reakcinė. naikinti tai, kuo jo protėviai gyveno: žmo-

Nietzschė gimė Vokietijoje 1844 m., guje būtinai turi pasilikti jo tėvų ir protė- 
mirė gi 1900 m. Vadinasi, jis gyveno tais vių savybių žymės, nors kai kam tat irga- 
laikais, kai vokiečių kapitalizmas, jaunas li atrodyti neįtikima. Štai kame gludi ra- 
ir stiprus, sparčiai žengė į gyvenimą. Ir sės klausimas. Kokie tėvai, tokie ir vai
stai tokiais laikais ėmė smarkiai didėti kai” (Nietzschė, Anapus gero ir pikto ri- 
fabrikų skaičius, ėmė smarkiai didėti eks- bos, parg. 264).
portas ir geležinkelių statyba. 1840 me-1 Vadinasi, Nietzschė mano, jog įpėdinv- 
tais visų geležinkelių ilgis Vokietijoje šie- stės keliu persiduoda žmogui tėvų charak- 
kė tik 549 kilometrus, o jau 1870 metais teris, palinkimai ir tt., žodžiu, visi rasės 
—1.955 kilometrus. Taip pat augo ir ga- bruožai. Todėl, jeigu žmogus norįs pa- 
mvbos koncentracijos procesas. Nuo 1851 siekti ką nors gero, jis turįs dirbti tik tokį 
iki 1870 metų Prūsijoje iškilo 295 akcinės darbą, kokį dirbo jo tėvai. Tik tokį darbą 
bendrovės, kurių kapitalas sudaro 24,- dirbdamas jis galįs susilaukt pasisekimo... 
000,000,000 markių. Vidutinis metinis Nietzschė, kaip ir fašistai, smerkia ra- 
kapitalo prieauglis siekė 124,000,000 mar- šių sukryžiavimą. Nietzschės nuomone, 
kių. Aišku, didėjo taip pat darbininkų visi tie, kurie gimsta iš dviejų rasių tėvų, 
skaičius. 1848 metais pramonės įmonėse pasižymi valios silpnumu. (Anapus gero 
dirbo tik 35.000 darbininkų, o 1864 me- ir pikto ribos, parg. 61). Tik tie, kurie turu 
tais jų jau dirbo 99.100. ‘ stiprią valią, galį būti įžymus ir galingi.

Tačiau stiprėjantis kapitalizmas savo Todėl tik “gryno kraujo” aristokratai ga- 
kely turėjo dar susidurti su feodalizmo lį tikėtis gero gyvenimo. Visi kiti gi turį 
pėdsakais. Tais laikais Vokietija buvo iš- tik dirbti, kad šie išrinktieji, “giyno krau- 
siskirsčiusi atskiromis valstybėmis, kurios jo” aristokratai, butų laimingi, kad tik 
tui ėjo savo monetarinę sistemą, savo svar- jiems nieko netruktų. Ir Nietzschė prisi- 
stvkles, savo vekselių teisę ir daugelį kitų pažįsta, kad tik tokia socialinė santvarka 
kiekvienai valstybėlei charakteringų sa- gali duoti tinkamas sąlygas kultūrai plisti, 
vybių. Kancleris Bismarkas savo “geleži- kuri yra paremta vergyste. Socializmas, 
ne ranka” sujungė visas tas valstybėles į geras gyvenimas visiems, Nietzschės nuo- 
vieną valstybę. Be to, jam viešpataujant mone, yra kapas tikrajai kultūrai. Vienin- 
įvyko franeuzų-prusų karas (1877—1871 telė socialė santvarka, kuri iš tikrųjų ga- 
metais), kurį franeužai pralaimėjo. Fran-'linti garantuoti gyvenimo progresą, esanti 
euzija sumokėjo Vokietijai 5 milijardus luominė santvarka. Vienas luomas turi būt 
kontribucijos. Ir štai šitais pinigais prasi- auktešnis: jį turį sudaryti tik išrinktieji; 
dėjo nematytas Vokietijoje industrializa- kitas — žemesnysis; pirmąjį turį sudalyti 
cijos procesas, kuris greitu laiku Vokieti- kunigai, kariškiai, teisėjai ir kiti jiems pa
lą iškėlė į pirmas imperialistinių valsty- • našus. Visi kiti turi būt vergai. Kas yra gi- 
bių eiles. Prasidėjo neišpasakytas darby-; męs klausyti, tas neturi teisės norėti val- 
metis tiek pramonės, tiek žemės ūkio sri-; dyti,—sako Nietzschė.

P. S. Antra šito straipsnio 
dalis eis vardu Sulfanilami- 
de, kuris yra nepaprastai 
geras ir naudingas tam tik
roms ligoms gydyti vaistas. 
Šitoje straipsnio dalyje aš 
ta net vardo neminėjau, nes 
nenorėjau labai gero vaisto 
maišvti su S. E. Massengill 
Co. išleistu eliksiru, nuo ku
rio jau mirė 59 žmonės.

Dr. Š.-M.

nuo«aku. nes pakol 
mokslas dar neįrodė, 

kad jisai butų stiprus nuo
dai. Čia, veikiausia, bus 

s tam tikras cheminis 
junginys, kuris susidarė iš 
šito chemikalo ir to naujo
jo vaisto. Bet apie tai dar 
nėra tikrų žinių. Amerikos 
Daktarų Draugija veda 
stropu tyrinėjimą, ir kai tik 
bus tikrų žinių, skaitančiai 
visuomenei tuoj pranešiu.

Tai viena: antra, tas nau
jas vaistas yra tiriamas jau 
nuo 1932 m. Etiškos vaistu 
įmonės, kurios turi labai 
puikias laboratorijas ir eks
pertus. kaltais net žymius 
mokslininkus, nei viena to 
vaisto negamino skystimo 
pavidale. O Amerikos Dak.- 
taim Draugijos Vaistų ir 
Chemijos Taryba (The 
Council on Pharmacv and 

kuri susideda 
iš apie keturių dešimčių žy-

visai

tojai iš Pennsylvanijos buvo
takios vigados, kokią Ame- tik truputį apdraskyti. Ma- 
nkoj karvės turi. važiuodami jie užmigo.

—Tu tokių dalykų nekal-, ”__________
bėk. tėve, nes kunigų gas- PLĖŠIMO TIKSLAIS CHI-
padinės gali streiką pa
skelbti.

—Bet tai da ne viskas, 
Maike. Parvažiavęs iš far
mos ant Šaut Steišino, nuė
jau, atsiprašant, į toiletą 
pypkės užsirukyt. Ar tu vie- 
rysi ar ne, bet aš tokios čys- 
tatos savo evvenime da

CAGOJ NUŽUDYTA 
MOTERIS.

Pereitą sąvaitę Chicagoj 
buvo rasta nukankinta Ber- 
tha de Meyer, 67 metų am
žiaus moteris, kuri gyveno 
iš miesto pašalpos. Bet ban-
ditai, matyt, žinojo, kad ji Ch ie , 

tos savo gyvenime da ne- turėjo pinigų, todėl kanki- - - * ’ 
buvau matęs. \ įskas balta, n0 ją tol, kol visai užkanki- : ' gydytoju ir moksliniu 
viskas žiba, tartum bran- nOj bet ji vistiek nepasakė, ™ų S C,ri2 E .ES? “ 
giausi dyšiai ant tautos va- kur jos pinigai padėti. Poli-

baliaus sustatyti. Taigi cį-;a r2do $1.500 paduškai-
kų, ir kurios pareiga vra 
naujus vaistus patikrinti ir 
juos priimti arba atmesti, tą 
naują vaistą skystimo for
moje visados atmetė, atseit.

ao
apžiūrėjęs šitokį parėtką aš {ėj ant kėdės, 81,000 do 
ir pamilinau pats sau, kad karpetu, $140 po sofa ir 86
čiudnas kraštas ta Amen-;po aisbaksiu. Ant jos kaklo n,,ma.p ;; iio-nniamc nnvn 
ka: dortiniausias pleisas čia | buvo užveržta geležinė vie- - ** b ' P
yra čvščiausis. da. Matyt, banditai veržė

—O kur gi tu buvai iki kakla ir reikalavo pasakyti, 
šiol, tėve, jeigu šitokių daly- kur pinigai.
ku Amerikoje da nebuvai I ---------------

DVI LENKĖS UŽMUŠTOS 
AUTOMOBILIAUS KA-

matęs?
—žinai, Maike, aš dau

giausia vandravoju tarp sa
vo tautos žmonių. Nueinu 
bažnyčion, aplankau saliu
nus ir kai kada užsuku į ka- 
zirninkų kliubą; o tokiuose 
pleisuose viskas lietuviškai, 
taip kaip Dievas prisakė. 
Nygeriai baltų bliudų tenai 
nešveičia

TASTROFOJ.
Webster, Mass.

lingu esant.
Bet šita vaistų kompani

ja. nuo kurios eliksiro net 
kelios dešimtys žmonių mi
rė, nei pati savo eliksiro ty
rinėjo, nei Amerikos Dakta
rų Draugijos laboratorijon 

Perei- siuntė. Ne! Ji kuo greičiau-
tą nedėldienį čia automobi- šiai paleido jį į žmones, kad 
liuje buvo užmuštos dvi len
kės, Marija Kafierska ir 
Agnieško Gulžvska. Va-

padarius karjerą ir prisilu
pus pinigų

Dabar, kas čia labiausiai
žiuojant joms kryžgatvių, į kaltas? Vieni pasaky
jas trenkė 
lis.

kitas automobi vaistų gamintojai. Kiti sa
kys—daktarai. Dar kiti —

ty. Pradėjo spekuliuoti net įžymus visuo-

MACDONALDAS

Ramsay Macdonald, buvęs 
Anglijos darbiečių vadas, mirė 
pereitą sąvaitę ant laivo plau
kiant Pietų Amerikon, čia jis 
parodytas lordo kostiume, kuo-

(Pabaiga sekančiam num.)

Politikieris UžmušėEumerto ir Hughe-

Porą Jaunavedžių. nai, 3,600 bačkų bulvių, 
Ir už $1,000 paleistas ' 3,000 bušelių avižų ir daug 

laisvas i šieno. Nuostolius savininkai
Delair, N. J.-Herbert H.' aPskaičiuoia » S60'000-

b-j ^rbai Geležinėse
kelis ir buvęs legijonierių Eina Vis Mažyn. 
komanderis, lėkdamas au-; *.• 
t.cmobilium

Keleivio9' Kalendo
rius 1938 Metams.
Kalendorius jau baigia

mas ruošti ir dabar jau lai
kas jį užsisakyti. Prisiųsda- 
mi už “Keleivį” prenumera
tą, pridėkite 25 centus ir pa- 
žymėkit, kad tai už Kalen
dorių. Kas anksčiau bus už- 

greičiau gaus
.... • ■ panedėlį geležies ir

. pase Įlįsiu grei- pjieno fabrikai pradėjo sisakęs, tai 
tumu iš vieno bankieto į ki- jau tik 39 nuošimčių Kalendorių,
tą, pereitą sąvaitę užmušė to> įįe gali dirbti eidami 1938 metu Kalendoriuje

mechani- 
amatninkams, mote- 

nuošimčiais, Chicago j 7 G, rįms faimeriams ir namu 
E,JA? Et Youngstowne 8%, ( leve-' pinkams.

(ia., o yjia, nulėkė 79 pe ]an(je 19% Cincinatti 29>,! Kalendoriaus kaina bu. 
das 1 antrą pusę. Kelias la- n„frni-tp o/- ; 5-a v f • 5bai hiatus ir tiesus ėiusius }<etro.lte 8 f y oO centų, bet ‘Keleivio’oai platus u tie.u^, ėjusius js vlgų pramones centrų ckaitvtoiams tik 25 centai 
žmones galima, buvo matyt daugiaūsia dirba da Detroi-i ,7- , . r
is tolo. bet užmušėjo akys , skur iš 10fl darbininku: Užmokesti galima pnsių- 
turbut jau nelabai gerai ma- f,irba 82 p,.asaausja d Ji money orderiu, arba 
te Tiesa, policija, jį sulaikė, bai cina Cincinatti dedant į konvertą sidabnnj
bet kai jis pasakė kad jam Obio valstijoi kur i5 100 kvoterj. Bet dedant pinigą, 
.„-v,. , u,.„ R„,.„ darbjnink Jdirba tik 15 ,1! reikia suvyniot į popiere-

i:lę, kad nepraplestų konver-

rausia darbo nuo 193o me- patarimu, nurod 
atgal buvo apsivedę. Kaip pittsburghe nuo pereitos šokių “sekretu 
greitai jis važiavo, galima sąvaitės darbai sumažėjo 9 kams, amatnink 
suprasti iš to, kad moteris nuošimčiais. Chicagoj 7%, rims. faimerian 

o vyras nulėkė 79

reikia važiuoti į kitą balių, 
tuoj jį paleido, paimdama

AMERIKOS INTELEK- j to.
TUALAI REIKALAUJA ! Galima prisiųsti užmo- 
SUDRAUSTI JAPONIJĄ, kestį ir pašto ženkleliais po 

Amerikiečių Komitetas 3 centus. Tik iš Kanados
.....................................už Taiką ir Ramybę pa-j Pašome štampų nesiųsti,

amžiaus, o jo užmušta zmo-,?kelbė New Yorke* rezoliu-!nes Jungtinėse Valstijose jų 
na Nei lie buvo 45 metu. N^'i ciją. kurioj reikalaujama,; negalima vartoti.

tik 81,000 kaucijos. Jis tuoj 
išrašė savo čekį ir, numetęs 
jį policijai, nuvažiavo sau. 
Užmuštasis vyras vadinosi 
William J. Friel, 49 metų

laimė įvyko ant kelio Nr. 25, kaj šios šalies valdžia pri-j Adresuokit: “Keleivis,’' 
t> ” Įsidėtų prie kitų demokrati- 253 Broadvvay, South Bos

ton, Mass.
Pennsaukeno apylinkėj.

Varniškė.

79 GYVULIAI ŽUVO 
LIEPSNOSE.

Mapleton, Me. — Perei-

iju, kurios stengiasi sudrau- 
Įsti tokius užpuolikus, kaip 
Japonija. Po rezoliucija pa
sirašo Yale universiteto pro
fesorius Irving Fisher ir 20

met buvo Anglijos ministerių tą nedėldienį čia sudegė dvi|kitų'Amėrikol intelektualų 
Tarybos pirmininkas, * ’

Kašto Istorija. Pajral A T? Schnitzerj 
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt Chicago, 19C5, pusi. 304. 
Apdaryta .................................... $2.60
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Kinus Žudo Nemato
mas Priešas.

Sukilimas Beprot
namyje.

Londono darbiečių “Dai-Į Prieš kiek laiko viename 
ly H?taldo” koresponden-• valstybiniame Francuzijos 
tas Edgar Sno\v, rašydamas beprotnamy netoli Štras- 
apie dabartinį japonų karą burgo bepročiai padarė su- 
Kinijoj, sako, kad kinus žu- kilimą, norėdami iš beprot- 
do visai nematomas priešas, namio išsivaduoti ir išeiti

ŽINIOS IŠ LAVVRENCE, MASS. Rooseveltas Kalbasi Su Farmeriais.
Darbai audinyčiose labai 

sumažėjo.

Nors kompanijos giriasi 
gavusios didelių orderių, 
bet kiekvieną dieną vis 
daugiau darbininkų atlei-

kunigai? Popiežiaus palai
minti Italijos kareiviai bom
bomis griauįa Ispanijos 
miestus ir niekuo nekaltus 
vaikus ir moteris žudo vien 
tik dėl to, kad žmonių iš 
rinkta valdžia pasiryžo ku-džia. Žmonės kalba, buk . 

kompanijos prisibijančios n1^ .aP*"boti-
CIO unijos, todėl darbus . Teisingai ^ozo_
sumažinusios. ^a? Gurant, kad zmo-

KeMatas sąvaičių atgal, mJa n<;bu= tol laiminga, kol 
vietos lietuvių Romos agen- ?u paskutiniu karaliumi rie
tas per radio mėgino “kriti- bus pakaitas paskutinis ku-

Japonų armija kniečiams laisvėn. Tik po ilgos ir dide- unijas GTrdL “atši- nigas- Tai taip, kunigėliai!
nematoma. Ji žudo juos iš lės kovos pavyko bepročius randa piktįs valios žmonių. Nekiškite savo murzino 

m’R nugalėti. Jeigu bepioeiams kurie mėgsta kurstyt kitus, snaP° i svetimą bliudą.
Gražus koncertas.

tolo, mašinomis.
Kinų kareiviai turi trauk- butu pavykę iš ligoninės is- pįršdami visokias unijas ir

ris nuo japonų armijos, ku- bėgti ir pasklvsti po apylin- refoimas Mes, katalikai, ti- e n , T - •
rios jie nemato. Japonai pa- ?es> tai’ kol butų pavykę kjme : refOrmas vidujines.” Spalių 9 d. Lietuvių Mo-
trankcmis nepapr a s t a i J™* ?’el sugaudyti, jie butų ro terų- Plll?clų khubas, vado-

i • • _ * j • • • 0*54 Ipip dano* nikt-3 nansirvti iiunius lajo v iu. ujiiivo Iv- vainant launai mnvilmc^markiai apšaudo iu noziei- gale.l§ daug PlRta padaryti , ^°K1os tos viaujmes k- vaujant jaunai muzikos mo- -marKiai apsauao jų pozici į* %rventoiamą v- formos,” neišaiškino, bet, kvtoiai Flenai Navadam- jas, o iš lėktuvų pila bombų ^p>linkių gyventojams, y matvti iš io kalbos ,Ky<J-a tlenai *avadaus
lietu ir kinu kareiviai nesu- Pac turint omeny, kad šita- Ka?P. matyti iš jo Karnos, kaitei, sui-uose puikų kon-
tinka japonų pėstininkų, beWn?i»y buvS kX wSd MilUs° dSbk ?e««-.P.rožra™ bm'° į™"
kurie tik vėliau užima kmu LVti tik tokie bepročiai, ku- . 7°oa Įviines aaroi lr turininga. Vaikų choras
paliktas linijas r*e Padarė kokį didelį nusi- mnkai balsavimo keliu pa- sudainavo keliatą gražiu

Siame mašinų prieš žmo- kaitimų, bet teismas pripa- s1™“: „0 . - . , dainelių. Seserys Uloziutės
nes kare žuvusiu in nrnnor- zino JUOS nebaustmus dėl _ °PanU -u u. vietos lemtų pasoko porą klasiškų šokiu.ci?a vra to™vienuoltoi silpnaprotybės. Vadinasi, ™:
kinu nrieš viena ianona tai buvo ne ramus idiotai, raaio Kamejo tuo pačiu to- giamOs damininkes, gražiai kinų pnes v eną japoną. bet pavojingi | nusikalti- nu taikydamas “Pacific” pasirodė savo duetais Joms

Tik stebuklas gali isgel- jmus linkę bepročiai, kurie, a^ycios darbininkams, “katučių” publika nesigai- 
beti Tsinanfu miestą, Šan- buriais ištrukę laisvėn, ga. J/s graudino juos nesipne- lėj0.
tungo provincijos sostinę, iš gvventojams nežinia sinti kompanijai, nes dabai Gerą is'pudį padarė ir
kunos as dabar telegraluo- k įadarvti. ........... i.----- -------- -
j u. Karo specialistai sako,

Penktas Puslapis

Rinkimų dieną, 2 lapkričio, prezidentas buvo nuvažiavęs i savo gimtinį miestelį (Hyde 
Park, N. Y.) balsuoti, šioj nuotraukoj jis matyt automobiliuje sėdi ir kalbasi su vietos 
farmeriais.

Lietuvos Miškuose Daugėja Briedžių. 2EM.^5 a LVI v

kuose. Bet nuo pereitojo Negana prefektuioj, Ja-
! amžiaus pabaigos danieliai į*'nlJ"J- Pe,;ei‘9 ^talt? .nuo 
' apsigyveno ir Panevėžio. Komenas. kalno nugriuvo 

daugybe žemes ir uzbere

Ūkininkams didžiausius 
nuostolius daro šernai.

Pastaraisiais metais Lie-
darbininkų sąlygos esan- pįano duetas, kurį išpildė
cios -labai geros. Elena Navadauskaitė ir lactaiau-mu uic- Mažeikiu

Atrodo, kad tuodu dūšių Charlotte Cyr. Jos skambi- tuvos miškuose gana smar- cuvaika
ganytojai yra pasamdyti no jų pačių‘parašytą veika- kiai pradėjo daugėti brie- danipliai

........ .. kompanijų demoralizuoti lą “Jaunystės svajonės.” džių, elnių, danielių, šernų, i “‘f a
sai neteisingai uždarytais. ^^Jl^ejus^^e^KiiaU pY^kalas gražus kupinas o vietomis net ir vilkų. Dėl į šerny daugįausįa yra
Bet visas ruošiamasis suk: Sykį įlindo kai nieko nebu- keliuką. KuIak3ld>3Į labai Jtu^viptomi^ ūkininkių Dzūkijoje ir kai kuriose
limas buvo taip slaptai oi vo namje įr pavogė pinigus. H h- Navicko vieną arklį: išį^2^ vLkx9. JS ,Kauno apylinkėse. Gana Į-
ganizuojamas, kad pnživ ligonė suimta ir prisipaži- viso penketą arklių. Ūki- mazą atlyginimą gali pasi-" i domu, kad šernai paskuti-

ka- nn 20 noo litu navri- ninVui iižičim uavno-tn a»'k- tmudoti punktuose esamais

Sukilimą sukurstė kelia
tas neramesnių bepročių, 
kurie save laikė sveikais, 
normaliais žmonėmis ir vi

kad čia japonų vėliava plė 
vėsuos dar šio mėnesio ga
le, nes “nematomoji japonų 
armija” yra netoli nuo Gel
tonosios upės, jai tereikia 
tik dvi dienas žyguoti.

‘Jei japonai užims Tsm- 
anfu, tai jie užvaldys visą rėtojai nieko neįtarė,
Šiaurės Šantungą. viršum beprotnamio

Šis pesimizmas kyla ne plazdena revoliucija. Ir št_ 
dėlto, kad. kinų kareiviams vieną dieną, kai po pas’ 
trūkstą kovos dvasios. Ne. vaikščiojimo bepročiai vč 
tūkstančiai jų aukojasi, kad buvo varomi į savo kamb^ 
sulaikytų japonų veržimąsi, rius, jie puolė prižiūrėto 
Pesimizmas susidaro dėl jus. Prasidėjo kova. Daug;, 
geresnių Japonijos stratem- bė prižiūrėtojų buvo su? 
nių planų ir dėl mechaniš- kiai sužeista, 
kų priemonių persvaros. Prasidėjus bepročių suk

Japonai, kariaudami prie rimui, tuoj buvo pakelti 
Tientsino — Pūkavo, Pei- aliarmas, iškviesta iš miesM! sidirba 
pingo — Hankavo ir Pei- pagalbos. Kova su 
pingo — Suijuano geležin- čiais užtruko net 3 valandi 
kelių naudojosi tokia takti- kol atvykęs didelis polic. 
kos formule: jos būrys sukilimą numalš

1 į Nepaprastai smarkus n°. 
kinu pozicijų apšaudymas

sutinkami labai PAJIEŠKOJIMAI

la’
no, kad 30,000 litų 
gus, bet vogtų pinigų 
negrąžino.

pavo- ninkai jieško pavogtu ark- “auuou puiiKLuose esamais, niajs metais gyvena susime- resą malonėkit 
lių, bet nesuranda. Yagvs' ūankials*. Padedama ir pa-, tę dįdesniais buriais. Ypač labai dingas.- .. tinmc nlzimn Lrornc, frvL-tn i c? j • i i • •ncsnsckti

jau
tiems ūkininkams tokių }-c taį pastebima vasaromis, 
i ankm įsigyti, duodant nuo5 j Paskelbus medžioklės

Pajieškau draugo BONIFACO 
PUSčIAUS iš Lietuvos paeina Kau 
no gubernijos, Šiaulių apskr., Luo
kės parap., Girlaukių kaimo. Jis pats 
lai atsiliepia, arba kurie žinot jo ad- 

pranešti, užtai busiu 
C. F. Koman, <7> 

624 Patrick st., Flint, Mich.

«EJS?A 1 ANTALIEPTĖS APYLIN- 2o lRi procentų 
ŪKIO DARBUS. į K£J NgRA LIETAUS.

Meškinė, Kidulių valse.; 7_r__n anskritv Anta 
Šiame kaime gyvena maža- r r!f-- \ j ,•žemis ūkininkas Antanas lleP^s apylinkėj, pei keli as ten daromi narodomieji, 
Lenktys, kuris turi ne pilnai ^vaiFes Jau nebJa- pę1 *1'’- laukeliai, kur aiškiai matyti 
4 ha žemės. Jis išlaiko dvi k°s lietaus, pasėti ingiai da nae-erįntu ir nenagerintu 
geras karves, kuriomis ap- ^sudygo, šventojoj van-

ukio darbus, veža
bepr. žvyrą, važiuoja į mišką ir tt.

GARAIS UŽTROŠKO 
DVI MERGAITĖS.

duo labai nuseko. Dėl silp
nos upės srovės, beveik 
kiekvieną dieną keliatą va
landų Antalieptėje malūnas 
sustoja malti.

. Pajieškau brolio BARNASIAUS 
l~ , VO1LAVIČIAUS, pirmiau Kyven« 

Mich.xo iki ou procentų įrankių ivykdyti taisykles,',w-.ū<?rth,Jacks°n; .Micb
'crtes. pašalpos. Kur n pamįškių ūkininkai pradė-' resa, malonėkite praneštk " (7)
ninkai nesupranta ir neiver- ūf0 smulkiai registruoti ko- ..............
una pievų gerinimo naudos. kjug nuostobus jiems pada

ro žvėiys. Danieliai ūkinin
kams gerokai apgadina ja
vus. Daugiausia nuostolių 
pridaro šernai, ypač Dzūki
joje ir Kauno apskrityje.
Provieniškių, Budų, PaŠU- Išėjo >š -paudos nauja vaistų knyga 
lių, Rumšiškių apylinkių SVEIKATA LIGONIAMS

pagerintų ir nepagerintų 
pievų derliaus skirtumas. 
Pievų ir ganyklų gerinimo 
propagandai bei rėmimui 
Žemės ūkio rūmai numato

- , pie pusantro miliono litu.
Šiaulių apskrity, Kuršėnų Be to, dėl stokos vandens j)abar kasmet Lietuvoje pa- 

Idomus dalykas, kad * valsčiuje, Smilgių kaime Antalieptės miestelis gauna gainįnama apie du milionai 
« -■>-— i------ -- neįdegusios krosnies garais silpną elektros sviesą. -— ---- •— t*.------

išleisti per penketą metų a- ■ ūkininkai kasmet nukenčia 
nuo šernu.

381
D. Taurenis, 

Sherman avė., N., 
Hamilton, Ont., Ca nad*..

Apysenis Vyras
Reikalinjras dirbt ant farmos, turi 

mokėt melžti karves. Darbas ant vi
sados. Ona Dabužinskienė (6) 

158 Lowell st., Gardner, Mass.

Gydymas visokių lig-ų Šaknimis, 
Sėk-

artilerija ir bombardavimas už šitą sukilimą beproči',, 
iš lėktuvų. bausti draudžia beproči užtroško Povilo Skackovo

2) Masinė tankų ataka, apsaugos įstetymai. Taig vi mažos mergaitės.
kuri priverčia kinus trauk- jei kurie nežuvo kovos me j-------------------------------------- -
tis iš fronto linijų. Japonų tu, tie gali būti ramus, ne Visiems užsieny gyvenantiems 
tankai tose linijose pasilie- už sukilimą nebus nubaus* lietuviams „Lietuvos Žinios*

tonų šiemo ir dobilų. Pievas » 
A n 17 3 1 tinkamai pagerinus ir pa- -
Ar BllVO Kristus i kėlus jų našumą, garima-

bus gauti šieno ir dobilų iki 
pusketvirto miliono tonų. 
Tada nesijaus žiemą pašai-ų.

Išėjo iš spaudos nauja knypa,
MYTAI APIE KRISTŲ

ka.
3) Skubus artilerijos 

lėktuvų ugnies parkerimas į 
antrąsias kinų pozicijas už
pakaly.

4) Tankai atakuoja ant
rąsias linijas, kad tuo budu 
užkirstu kelią kinams kontr
atakuoti.

5) Japonų pėstininkai 
užima pirmąsias kinų pozi
cijas, net nematydami nė 
vieno kinų kareivio. Jie ten 
randa tik užmuštuosius ir 
sužeistuosius.

Tik dėka tokios puolimo 
taktikos japonai greitai už
ėmė Tečova ir Šičiačiun<ra 
ir taip žymiai pažengė pir- 
mym šiaurės fronte.

—juk jie yra bepročiai 
ir už savo veiksmus neatsak<’ 

Susidaro keista padėtis.

UŽMUŠTAS VOKIEČIU 
OFICIOZO REDAKTO

RIUS.
Berlynas. Havaso žinio

mis, laikraščio “Yoelkisch- 
er Eeobachter” užsienių 
skyriaus viršininkas Ro
landa? Strunkas, kuris va
kar mirė, kaip vėliau paaiš
kėjo, buvo užmuštas dviko
voje. Nacių “Voelkischer 
Boebachter” tik paskelbė 
kad Strunką, grįžusi iš d*d 
žiųju manevrų, kažkas la
bai ųžeidė. Drauge buvusi 
įžeista ir jo šeimos garbė. 
Apie dvikovą laikraštis jo
kių smulkmenų neskelbia.

OKEANO BANGOS SIE
KIA 1,000 PĖDŲ-

Berlyno laivyninkvstės 
instituto profesorius Wein- 
blum nustatė, kad didžio
sios. ekeano bangos siekia 
60 pėdų aukščio ir 1,000 
pėdų ilgio

ledine

PLAUKIA Iš

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius au ul- 

sleny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerats 
skaityti tik tiek, kiek mums apseint 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiam# 
išrašyti populiarų demokratiškos pa 
kraipos dienraštį

kuris metams tekaštuoja lik 
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit d’-iese ar trise,

i Mes norime, kad „Lietuvos 2mios*
' būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

0 I Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui 

- į Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau
nas, Gedimino 38. Lithuania.

Knypoje rasite lesrenda? apie Kristų, , . . .
kaip jisai buvo jdievinta-, ir kaip tl’UkumO, kuris Žymiai SU 
tano Dievo sunumi.

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

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

.3501 So. Union avė.. CHICAGO. II.L

silpnina pieno gamybą pa
vasarį ir žiemą. Tsb.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
GAMINS KOZIRNIN- 

KAMS KORTAS.
Lietuvos valdžia davė

Raudonajam Kryžiui mo
nopolį gaminti ir pardavi
nėti lošiamas kortas.

numisVė Augmenimis, Žievėmis žiedais, 
oeiiiai painibRe Jom įr Lapais. Joje telpa 311 vardų 

se kasinėja pasodintas bul- visokių augalų lietuviškai, angliškai
__ _ -•__ ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokiasVeS, ZirniUS, knaisioja dai- Ggas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai- 

‘ na su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierini dolerį laiške. Adresas:

PAUL MIKAI AI SKAS 
248 W. Fourth St., So. Boston, Mass.

300 Visokiu Žolių
Ramunių, Liepžiedžių, Čiobnalių, 

Kaštavolo, Debesylo, Šaruočio, Truk- 
žoliu. Valerijonų, Našlelių, Katmėčių 
ir daugybė kitokių, 25c. už pakelį. 
Geriausios Trejos-devyn<v>os 60c. 
3 pakai už $1.20.

Gaukit žolių surašą, atsiunčiani 
10 centų. M. ŽUKAITIS.

SPENCERPORT, N. Y.

žus ir tt.

TĖMYTINA.
KACHAVS SALVE (Mostis) nau

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (nupuškimo), Poison Ivy, 
Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, 
ir nuo daugelio kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS labai nas<-kminga gyduolė. 
Kaina tos MOSTIES 70c. prisiun- 
čiant Money Orderi, C.O.D. 80 centų. 
Tų Stebėtiną Mostį galima gaut pa
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES.
NORTHBORO, MASS.

^SKURSIJA

LIETUVĄ
NEW YOKO: 
Lapkričio 27 

Gruodžio 2 
Gruodžio 9 
Gruodžio 16 

prie pat laivo EUROPA Bremer-
a patogią kelionę į Kauną. Patogus 
isiekimas iš Hamburgo, 

auskite pas vietinį agentą arba

Medžioklės tvarkymo Vvn
paprastai daug ančių ir mtt M A N L L U B D ĮįlcydJ 
lio viršuje matyt pulkas : ST-» BOSTON, MASS. 
džiotojų.

Pažangiepe 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 iliustruota. 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.

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 pavieniai?, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplanu. Prisiunčiame į namus 
kas reikalauja. Viena? 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIčIUS (-
73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN, CONN.

’O
UER

'rys sentkartės išbandė ir 
-yrį čį rcn< linimcntĄ kaipo |

patikimą vaistu.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kuno greitai polcn<-

vinamas
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LI N ru* E N T

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS
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KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAr AYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

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

1



Šeštas Puslapis

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
Amerikos Lietuvių Kongre
so Komiteto konferencija.

Spalių 31 dieną L. I). Sa
lėj jvy ko A. L. Kongreso 
komiteto svarbi konferenci
ja, kuiio j dalyvavo keli dė- 
sėtkai delegatų nuo Įvairių 
draugijų Ohio valstijoj. Be 
to, dalyvavo daug pavienių 
veikėjų, kurie stoja už Lie
tuvos laisvę.

Konferencijoj buvo ap
kalbėta ir nutarta daug 
svarbių dalykų, kurie palie
čia Lietuvoj gyvenančių 
musų brolių ir sesučių gero
vę ir laisvę. Įvairių koloni
jų veikėjai kalbėjo pagei
daudami geresnės ateities 
visiems lietuviams, kurie 
dabar gyvena po tautininkų 
diktatūra.

Konferencija išrinko ir 
valdybą Ohio valstijos ko
mitetui. Vėliau paduosiu ir 
vardus tų, kurie Įėjo i šį ko
mitetą. Parašysiu plačiau ir 
apie pačią konferenciją.

Toliau komitetas nutarė 
surengti viešas prakalbas 
gruodžio 19 dieną Lietuvių 
salėj. Prakalbos ruošiamos 
tuo tikslu, kad plačiau vi
suomenei išaiškinti dabarti
nę žmonių padėti Lietuvoje, 
kad nurodyti Smetonos ir jo 
šalininkų žiaurų elgėsi su 
tais, kurie reikalauja laisvės 
visiems, o ne vien tik tauti
ninkams. Bus taipgi aiški
nama apie ateinanti A. L. 
Kongresą, kuris Įvyks atei
nančią vasarą. Šitiems da
lykams nutarta pakviesti 
geriausi kalbėtojai: Dr. P. 
Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius, ir Abekas “Vil
nies” redakcijos narys. Tai 
visi ruoškimės Į tas prakal
bas. Įžangos nebus, visiem 
dykai.

Šias prakalbas rengia ne 
kokia partija, ir ne partijų 
naudai, bet visi Clevelando 
lietuviai ir visų lietuvių 
naudai. Nes ir ši komitetą 
sudaro ne kokia partija, bet 
Įvairių draugijų atstovai, 
vadinasi, Įvairių pakraipų 
žmonės. Nežiūrint kas ko
kių pažiūrų kitais klausi
mais, bet laisvos ir demo
kratinės Lietuvos mes visi 
norim. Taipgi komitetas nu
tarė ir vietos klebonus kvie
sti kalbėti. Ir. jei jiems rupi 
lietuviu liaudies likimas, jie 
dalyvaus.

SLA. 136 kuopos susirin
kimas.

Lapkričio 2 dieną buvc 
SLA. 136 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Buvo apkal
bėta daug svarbių dalyku 
kurie paliečia Susivienijimo 
įeikalus. Kuopos veikėja: 
savo pasikalbėjime pilnai 
lutiko remti Rytų Komiteto 
sąrašą Į Pild. Tarybą. To
liau buvo kalbama apie ba
lių, kuris Įvyks vasario mė
nesy. Tikietai jau platinami. 
Tikietai tiktai po 10 centu. 
Ir su tuo tiksėtu bus galima 
ateiti i parengimą, pamatyti 
gražų spektakli, o vakare 
■pasišokti ir dar turėti progą 
almėti dovana.

SLA. nariai nepatenkinti 
p. Viniko apsileidimu.

Daugelis SLA. organiza- 
ijos narių yra nepater.kin- 
i, kad centro sekretorius p. 
Vinikas nepaskelbia rapor
to iš buvusio auksinio jubi
lėjaus vajaus. Jau arti meta: 
laiko prabėgo, bet pasek
mių niekas dar nežino. 0 
jau mano rengtis prie kito 
vajaus. Kodėl toks apsilei
dimas?

KELEIVIS, SO. BOSTON

“Grinvrkcs” Užtemdo Amerikos žvaigždes.

( ;a parodyta keliatas importuotu iš Europos aktorkų. kurios Amerikos publikai geriau 
patinka, negu čia gimusios scenos “žvaigždės.” šito dėlei' ątmosfera Hollywocde esanti 
nelabai maloni. Amerikietės aktorkcs labai pavydi savo k ^kurentėms iš Europos ir ne-

______________ Ttas ap-
____ į-»muima. (3) Kai ateina

c. Aiassengili Co., Bris

No. 46. Lapkričio 17 d., 1937.

DĖL KANADIEČIŲ KON-. džiai ginti komitetus, siuly- 
GRESO. damas plačiai apdrikusuoti

Eina jau antri metai, kad šį.klausimą savo organiza-
Mcntreale įvyko pirmutinis gijose ar kuionijose, n duo- 
Kanados Lietuvių Kongre- “ .Patarlnlus I,er sPa’’d?- 
sas Lietuvos Liaudžiai Gin-^’P' J?***
ti. Tasai Kongresas išdirbo ?erlaa‘ : įkalinu}
planus, kuriais vaduoda- i konlltet« »tetovų pasitari- 
miesi, Kanados lietuviai a! sau-ti \ nigKanados 
darbuojasi

Kanados lietuviai vuž atrtei<rima|hetuvi^ Ron^re^ 1938 me- 
demokratiniu teksiu Lietu balsuosite už Kon-
voje. ir rūpinasi sušelpti po-' S.T^r^kiu^lai^^butu*1

mą, Kokiu laiku butų pato
giausia Kongresą šaukti, ir 
kokiam mieste.

J. Lesevičius,
KLKLLG sekretorius.

litinius anti-fašistinius kali
nius. Daug kas toj srity at 
siekta. Po Kongreso visose 
didesnėse Kanados lietuvių
kolonijose suorganizuota________________________
lokaliniai komitetai Lietu
vos liaudžai ginti. Visose PERGYVENUS 80 METŲ

Pas pittsburghiečius atsi
lankius.

Spalių 31 dieną lankiausi 
Pittsburghe ir dalyvavau p. 
P. Dargio pramogoj, kuri 
buvo surengta paminėti 
penkių metų lietuvių radio 
valandos sukakti. Ir išsive
žiau daug gražių Įspūdžių 
iš Pittsburgho lietuvių gyve
nimo. Man matosi, kad ter. 
žmonės vienas kitam daug 
labiau pritaria, negu dauge
ly kitų kolonijų. Pavyzdžiu 
gali būt ir p. Dargio paren
gimai. Kaip jis ką surengia, 
ar tai pikniką, ar balių, tai 
per publiką negalima prasi
mušti. Turėjau progos susi
tikti daugeli savo senų 
draugų, su kuriais jau per 
daugeli metų nesimačiau. Ir 
sutikau daug gerų Susivie
nijimo veikėjų. Tik tiek ne
buvo linksma, kad mano 
geras draugas p. J. Mažuk- 
na nesveikavo.

Taigi, linkiu, kad lietuvių 
radio valanda gyvuotų ir 
susilauktų daugiau sukaktu- 
viu.

Miesto valdybos rinki
mai perėjo dideliu šturmu. 
Majoru antru kartu išrink
tas tas pats Harold H. Bur
ton. Jis gavo 144.000 balsų, 
apie 32.000 daugiau, negu į = 
demokratas John O. Ale-| 
\Villiams. Miesto tarybon d 
keliatas inėjo naujų ir susi-- 
darė pusė ant pusės: šešio-G 
lika republikonų. penkioli-' 
ka demokratų ir vienas ne-()' 
priklausomas demokratas.^ 
Taigi dabar politikieriai vėP" 
galės pasilsėti iki kitų rin-e* 
kimų, o kiek piliečiams iš tca; 
bus naudos, tai niekam ne ai 
rupi. Atskaitos parodo, kac’ės 
visi kandidatai praleido di-a" 
dėlės sumas pinigų rinki-a* 
mam. Dabartinis majoras11' 
praleidęs apie S50,OOO.OC. 
agitacijai, o algos per visą}' 
tarnybą tiek negaus. Jis iš-‘1_ 
leido kone dusyk daugiau, 
negu visa jo alga. Taigi ga
lite suprasti, ką tai reiškia..“

“Dirva” labai nusiskun
džia, kad kito laikraščio lei
dėjai bando jos bizniui pa-t11 
kenkti. Jie, esą, visur kalbąjl- 
kad “Dirva” mažai skaity-ra 
tojų teturinti ir esanti fašis-iš- 
tų Įrankis. Bet ką padarysimi 
gal jie ir žino ką kalba. ‘i-

--------Iki lapkričio pirmai die-r' 
nai Clevelande automobilių*5 
nelaimėse jau žuvo 201 as r 
muo. Nors dedamos viso
kios pastangos nelaimių 
vengti, bet nieko negelbsti.. 
Vietoj sumažėti, nelaimės?’'
gausėja. 0

_____ i-
Vietos lietuviam gerai ži-Į 

nomas John M. Sulzmann 
vėl buvo išiinktas mieste 
tarybon. Prieš rinkimus jis 
kalbėjo, kad jis kovosią? už .. 
tarybos algų numažinimą. Į- 
Taigi pamatysim, ką jis da- Į 
bar darys. Nejaugi jis bus l 
toks mielaširdingas, kad vi
suomenės labui norės sau 
“pėdę” sumažinti?

Jenas Jarus.

apsieina net be intrigų.

Mirę lietuviai.
Teklė Ulienė susi

laukusi 49 metų amžiaus. 
Palaidota iš šv. Jurgio baž
nyčios. Laidojimą tvarkė 
graborė Della .Jakubaus
kienė.

Mirė Silvestras Bartoševi
čius, susilaukęs 52 metų am
žiaus. Velionis buvo kun. 
Bernardo Bartoševičiaus tė
vas. Laidojimą prižiūrėjo 
graborius N. Wilkelis.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS.
Jos. Mačiulis — oirmininkas,

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

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

730 McAIisrter avė., IVaukegan, III 
Emilija Kernagis—turtų rast.

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

726 — 8th St., tVaukegan, III.
Kasės Globėjai:

.1. Petraitis, D. lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkos:

J. Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 

dier.į kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukeran III.

1-
1-
1'

tol. Tenn., labai skubiai, be 
jokio rimto ištyrimo ir iš
bandymo laboratorijoj ant 
tam tikrų gyvūnėlių, palei
do i vaistų rinką naują elik- 
sirą. šitą paskubos žygi ki
taip negalima išaiškinti, 
kaip tik nesuvaldomą norą 
pasipelnyti. Mat, patsai 
eliksiras yra tiktai skonin
gas skystys, kuris paprastai 
tėra vartojamas neskonin
giems vaistams sutaisyti. 
Šiaip jis jokios medikalinės 
reikšmės neturi. Taip, žino
ma, bendrai yra. Bet čia tu
rime labai svarbią išimti. 
Štai: tasai naujas vaistas 
paprastame eliksire netirps- 
ta. tai ši kompanija Įdėio Į 
savo eliksirą net 72 nuošim
čiu diethylene glycol, kuris 
čia veikė kaip tirpintojas. 
Žinoma, tiesioginiai diethy
lene glycoli kaltinti čia ne 
visai nuosaku, nes pakol 
kas mokslas dar neįrodė, 
kad jisai butų stiprus nuo
dai. Čia, veikiausia, bus 
kaltas tam tikras cheminis 
junginys, kuris susidarė iš 
šito chemikalo ir to naujo
jo vaisto. Bet apie tai dar 
nėra tikrų žinių. Amerikos 
Daktarų Draugija veda 
stropu tyrinėjimą, ir kai tik 
bu^ tikrų žinių, skaitančiai 
visuomenei tuoj pranešiu.

Tai viena: antra, tas nau
jas vaistas yra tiriamas jau 
nuo 1932 m. Etiškos vaistu 
Įmonės, kurios turi labai 
puikias laboratorijas ir eks
pertus, kartais net žymius 
mokslininkus, nei viena to 
vaisto negamino skystimo 
pavidale. O Amerikos Dak? 
tarų Draugijos Vaistų ir 
Chemijos Taryba (The 
CounciI on Pharmacy and 
Chemistry), kuri susideda 
iš apie keturių dešimčių žy
mių gydytojų ir mokslinin
kų, ir kurios pareiga yra 
naujus vaistus patikrinti ir 
juos priimti arba atmesti, tą 
nauią vaistą skystimo for
moje visados atmetė, atseit, 
numatė ii ligoniams pavo
jingu esant.

Bet šita vaistų kompani
ja. nuo kurios eliksiro net 
kelios dešimtys žmonių mi
rė, nei pati savo eliksiro ty
rinėjo, nei Amerikos Dakta
rų Draugijos laboratorijon 
siuntė. Ne! Ji kuo greičiau
siai paleido ji Į žmones, kad 
padarius karjerą ir prisilu
pus pinigų.

Dabar, kas čia labiausiai 
kaltas? Vieni pasakys— 
vaistų gamintojai. Kiti sa- 
kvs—daktarai. Dar kiti —

TTCTCVtl 1U>

kongresmaiių ir senatorių 
rinkimai, balsuok tik už pa
žangius kandidatu-. nes tik 
nuo jų priklauso nauji Įsta
tymai vaistu gamintoju su- 
valdymui. Atmink, kad Ag
rikultūrai Departamentas, 
su prezidento Roosevelto 
pritarimu, dar 1933 m. Įne
šė bilių, kad pakeitus seną. 
iau senai išgyventą, Maisto 
ir Vaistų Įstatymą, bet re
akcininkai pelnagrobiai taip 
iduko, kad tas bilius dar ir 
šiandien stalčiuje tebetru- 
nyja, o nekalti žmonės yra 
nuodijami desėtkais dėl pi
niguočių pasipelnymo. Su
prask, mielas skaitytojau, 
kad reakcininkams nerupi 
tavo sveikata ir gyvybė, — 
jiems rupi tiktai pelnas.

Dr. Šeštokas-Margeris.

P. S. Antra šito straipsnio 
dalis eis vardu Sulfanilami- 
de, kuris yra nepaprastai 
geras ir naudinga' tam tik
roms ligoms gydyti vaistas. 
Šitoje straipsnio dalyje aš 
io net vardo neminėjau, nes

kolonijose atlaikyta eilė į 
masinių mitingų, kuriuose, 
buvo gvildenama Lietuvos i 
žmonių sunki padėtis. To i 
pasėkoj, beveik visa Kana
dos lietuvių visuomenė ir 
jos organizacijos griežtai 
nusistačiusios prieš tauti
ninkų fašistų rėžimą ir sten
giasi padėti Lietuvos liau
džiai atsteigti demokratiją.

Pasiųsta nuo Kanados 
lietuvių eilė protesto rezo
liucijų ir reikalavimų Sme
tonai. Taip pat sukelta ne
maža suma pinigų šelpimui 
priešfašistinių Lietuvos ka-

i - -i i -i .—”----- Jlinių, kurių didelė dalis jauke tik 549 kilcmetrus p J s^ta Lietuvon ir pasiekė 
-1 9oo kilometrus. Ta.p , įvo-tikslo į
mybos koncentracijos proc

tais visų greit.

AMŽIŲ.

JERONIMAS GEDVILAS
iki 1870 metų Prūsijoje išk Tačiau nežiūrint šitų mu- Lapkričio 9 mano gimimo 
bendrovės, kurių kapitalai S1J pažangios visuomenės diena. Tą dieną pirmu kartu aš 
000,000,000 markių. Vid pastangų, Lietuvos tauti- pradėjau kvėpuoti šio musu ze- 
kapitalo prieauglis siekė 12 ninkų-fašistų diktatūra dar mės kamuolio oru ir jau sukako 
kių. Aišku, didėjo taip j tebeviešpatauja musų tėvy- 80 metu nuo tos dienos, kuomet 
skaičius. 1848 metais prai^ėj ; ten dar tebesiaučia fa- pasireiškė manyje tikroji gy- 
diibo tik 35.000 darbinink’Cistinis teroras, liaudis tebe- Vvbė.
tais ju jau dirbo 99,100. kenčia priespaudą ir išnau- Žinau kad pergyvenau 80 me- 

Tačiau stiprėjantis kap^0!1}11^- . . j tą, bet kuomet manyje toji gy-
kely turėjo dar susidurti Viso to akyvaizdoje, Ka- Vybė užges, to nežinau. Gal jau 
pėdsakais. Tais laikais Volna^os Lietuvių Komitetas netoli, gal jau žiuri pro langą, 
siskirsčiusi atskiromis valstLietuvos Liaudžiai Ginti pa- bet j vidų da nesiveržia, gal lau- 
tuiėjo savo monetarinę siste^kutininm savo posėdy nu- kia kokio paliepimo. Todėl šven- 
stvkles, savo vekselių teisę matė reikalą padiskusuoti i čiu ir pagerbiu ta pirmąją ma-
kiekvienai valstybėlei chašaukimą kito Kanados Lie-1 no gimimo dieną.
vybių. Kancleris BismarkaAuvl0. Kongreso, ar bent lo-1 Ta proga darau ir šią mano 
ne ranka” sujungė visas ^kalinių komitetų atstovų su- ■ išpažinti, tardamas žodžius šv. 
vieną valstybę. Be to, janvažiavimo pasitarimui apie Rašte pasakytus: “ Atleiskite 
Įvyko franeuzų-prusų kara sustiprinimą musų akcijos nusikaltimus artimui savo, jei- 
metais), kuri franeuzai priPrieš fašizmą. Be to, ir pe- gu nori, kad tau butu atleisti.” 
euzija sumokėjo Vokįetij. reito Kongreso buvo nutar- aš atleidžiu visiems, kurie ma- 
kontribucijos. Ir štai šitais ta, kad po dviejų metų šau- ne skriaudė be atsiprašymo, be 
dėjo nematytas Vokietijoj kti kitą Kanados Lietuvių atlyginimo, užmirštu jų prasi- 
cijos procesas, kuris greiti Kongresą, arba lokalinių kaitimus ir skolas ir kartu pra
šą iškėlė Į pirmas imperiakomitetų atstovų pasitari- šau. kad man atleistų tie, jeigu 
biu eiles. Prasidėjo neišpam3- Kanados Lietuvių Ko-
metis tiek pramonės, tiek imi tetas Lietuvos Liaudžiai 
ty. Pradėjo spekuliuoti netrinti iš savo pusės siūlo at- 

----------------------------------einančiais, 1938 metais.

kuriems aš prasikaltau.
.JERONIMAS GEDVILAS.

nenorėjau labai gero vaisto n^i,jaukti tik lokalinių komite- 
maišvti su S. E. Massengill 1 OllllKieriS UZmUSl^ atstovų suvažiavimą, ~ 
Co. išleistu eliksiru, nuo ku-
rio jau mirė 59 žmonės.

Dr. Š.-M.

O

MACDONALDAS

Ramsay Macdonald. buvęs 
Anglijos darbieėių vadas, mirė 
pereitą savaitę ant laivo plau
kiant Pietų Amerikon, čia jis 
parodytas loni., kostiume, kuo
met buvo Anglijos ministerių

Tarybos pirm i n,n kas.

P. S. Nusiminimas, rūstybė, 
gailestis ir verksmas—yra liga. 
Skola irgi yra liga. Nuo tų ligų 
kiekvienas turi pasiliuosuoti. 
Aš nuo jų esu liuesas ir visiems 
linkiu pasiliuosuoti. J. Gedvill.

tu atstovu _________ ,, _
Porą Jaunavedžių. Kongresą šaukti 1939 me

tais.' Tačiau tai priklausys 
nuo Kanados lietuvių orga-

_ . . __ t tt i. _nizacijų ir lokalinių komi-
De.air, N. J. Herberti atsiliepimo. Todėl ko- 

Bnzzard, stambus New Je mįtetas atsišaukia Į Kana- _—
sey vals įjos politikiens, br f]os lietuvių organizacijas ir .ir y1?1-!
kens ir buvęs legijomeri; Lietuvos' liau- p«raOTet* ’•

Ir už $1,000 paleistas 
laisvas.

buvęs legijonieriį lokalinius 
komandens, lėkdamas au!__________
tcmobiiium pašėlusiu gre^ 
tumu iš vieno bankieto Į 
tą, pereitą sąvaitę užmu 
skersai kelią ėjusius vyrą t 
moterį, kurie tik dvi sąvait 
atgal buvo apsivedę. Kai 
greitai jis važiavo, galim 
suprasti iš to, kad moterį 
buvo numesta per orą 83 p 
das, o vyras nulėkė 79 p 
das Į antrą pusę. Kelias 1 
bai platus ir tiesus, ėjusi 
žmones galima buvo mat 
iš tolo, bet užmušėjo aky 
turbut jau nelabai gerai ma
tė. Tiesa, policija jį sulaikė 
bet kai jis pasakė, kad jam 
reikia važiuoti Į kitą bąli 
tuoj jį paleido, paimdam, 
tik S1,000 kaucijos. Jis tu 
išrašė savo čekį ir, numet 
ji policijai, nuvažiavo sa 
Užmuštasis vyras vadino 
William J. Friel, 49 me 
amžiaus, o jo užmušta žm 
na Nellie buvo 45 metu. N 
laimė Įvvko ant kelio Nr. 2 
Pennsaukeno apylinkėj.

Varniški

79 GYVULIAI ŽUVO 
LIEPSNOSE.

Mapleton, Me. — Perei^ 
tą nedėldienį čia sudegė

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Eili*- 
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėi 

įstatymai su reikalingais klausimais ir 
kalbos*

pagerinta
laida

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų ryšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietnrių kalboj*.
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tir«iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Bijodama Kalė jimo \ Liūdnos Laidotuvės, 
bereškevičienė Pa

sikorė.
Teismas gi pripažino ją 

nekalta.
Kušliškių kaime, Kalva

rijos vals., Mariampolės ap.. 
gyveno Liudas Dereškevi
čius su žmona Ona.

Juodu ne labai tesugyve- 
nę: žmona turėjus meilės 
santykių su vienu kitu pa
žįstamu, bet ji sakydavo, 
kad jos vyras turis panelę.

• Spiegiai, Pandėlio valse. 
Rugsėjo 30 mirė šio kaimo 
ūkininkas J. Lauška. Laido
jimo dienos rytą, tai yra 
spalių 4, visi giminės ir du 
runai išvažiavo Alizavos 
>ažnyčiop tėvo garbei mi
dų klausyti. Visiems išva
žiavus, namuose liko tik 
mirusio Lauškos žmona se
nutė ir šeimininkės. Šeimi
ninkėms užkurus mažaji pe
čiuką, valgiams virti, užsi
degė kamine suodžiai. Iš 
kamino pradėjo degti ir 
šiaudinis namo stogas. Ka-Tardomas Kuckus pasa

kė, kad Dereškevieienė ji da gaisrą pastebėjo, ant 
vadinus bėgti Į Lenkiją, vy- aukšto buvo jau pilna ug
rų raginus važiuoti Į Klaipė- nies ir durnų. Lavoną spėjo 
dą, bet kadangi ji negalėjus išnešti laukan. Bet du Spie- 
viena išsiimti pinigų iš ban- gų kaimo jaunuoliai, norė- 
ko, nes indėlis buvo pade- ję gelbėti turtą, smarkiai 
tas jos ir vyro vardu, tai šis apdegė ir buvo nugabenti 
sumanymas ir neįvykęs. Be ligoninėn. O giminės, Lauš- 
to, Dereškevieienė* pažįsta- kos sunai, sugrįžę iš bažny-: 
miems mėgdavus kalbėti, čios rado degėsių krūvą ir 
kad kai kurios moterys save netoliese paneštą po žilvi-
tyrus nunuodijančios.

Ir, štai, vieną gražią die
ną L. Dereškevičius susirgo: 
pasidarė bloga, neranda 
vietos, prašo vaistų, žmona 
davus susirgusiam vyrui 
gerti gluosnio žievių, bet 
nuo to ligoniui geriau nepa

inaus tėvo karstą.

SMARKIOS MUŠTYNĖS 
VIEŠINTU SINAGOGOJ.

Japonai Klausos, Kinai Kalba.
KELEIVIS, SO. BOSTON

Filipinų prezidentas Quezon iškėlė anądien bankietą Lini
jos finansų ministeriui Rungui, kuris nesenai lank-pa
saulio finansiniuose centruose, j ieškodamas paskui - Ki
nijos karui prieš Japoniją. Į tą bankietą buvo pakviestas ir 
Japonijos generalinis konsulas Kijoši Učijama, kuri pa.ro
dytas čia iš užpakalio. Kai Kinijos ministeris Dr. Ku: / (su 
akiniais) pradėjo jam karštai Japonijos valdžią smerkti,

Gerins Lietuvos 
Pievas.

NELAIMINGA
ŠEIMYNA.

japonas susinėrė rankas ir mandagiai kinieti 
neatsakė nei žodžio.

Iki šiol Lietuvos ūkinin
kai rūpinosi tiktai dirvomis 
ir daržais. Retas ūkininkas 
pasirūpindavo pievų bei ga- 

i nykių pagerinimu. Todėl 
, Lietuvos žalieji plotai ne
duoda to derliaus, kurį jie 
galėtų duoti.

Natūralinių pievų ir ga
nyklų plotas Lietuvoje uži
ma 1,300,000 hektarų, tai y- 
ra apie trečią dalį visos nau
dojamos žemės. Dabar, kai 
ūkininkai jau išmoko save 
laukus geriau įdirbti ir tręš-

išklausė, bet

VILNIAUS VADAVIMO
SĄ-GOS VEIKĖJAI 

TEISME.

‘'Musų Vilniuje” riebiais ---------
rašmenimis parašyta įžei- Ji per dieną suvalgo 30 sil- 
džianti p. Grabauską žinia, kiu ir 25 svarus duenes.
Del to p. Grabauskas Kau
no apylinkės teisme iškėlė 
‘‘Musų Vilniaus” redakto
riams p. A. Juškai ir P. Ba
bickui bylą pagal B. St. 533 
str.

TĖVAS RADO PARAIS
TĖJ PRIMUŠTĄ SUNŲ.

“Lietuvos Ūkininko” ko
respondentas praneša, kad 
Klaipėdoje jis užtikęs šei
myną, kuri susideda iš 15 
asmenų—tėvo, motinos ir 
13 vaikų. Šeimos tėvas, uos
to darbininkas Stasys Kun
drotas, 46 metų, motina 36
metų, abu kilę iš Kartenos 

Trakų apskrity, Plaskunų valsčiaus, Kretingos apskri- 
vienkiemio ūkininkas M i- rįes.
kas Padrėzas nakties laiku 
rado paraistėj vos gyvą sa
vo sūnų Antaną. Piktada
riai tuo tarpu nežinomi. Su 
muštasis be sąmonės nuga
bentas į Kaišiadorių apskri
ties ligoninę. Gyvybei gre
sia pavojus.

ti, atėjo eilė kelti ir pievų 
bei ganiavų našumą. Šitą 
darbą ėmė skatinti ir remti 
piliečių organizacija Žemės 

i ūkio rūmai. Jie šiam reika
lui tuo tarpu sudaro penk
mečio planą. Kasmet numa-
tyta sukulturinti pievų: ŠVEDAI SIŪLOSI LIETU- 
1937 metais 2,000 hektarų, j yojE STATYTI PLYTI

NES.
Pradėjus svarstyti muri

nės statybos Lietuvoje ple

1938 m—3,500 ha, 1939 m 
—4,000 ha, 1940 m.—5,000 

■ha ir 1941 metais 6,000 ha. 
Vėliau numatoma sukultū
rinti po 10,000 hektarų kas
met. Pievų ir ganyklų geri
nimui Žemės ūkio

timo klausimą, atitinkamo? 
švedų firmos, pasiūlė pasta
tyti ir įrengti moderniškas

ČIGONĖ TAURAGĖJ PA- LAZDIJŲ VALSČIUJE IŠ steigė specialų skyrių. To 
VOGĖ 30,000 LITŲ. GANYKLŲ VAGIA skyriaus kulturtechnikai

Šiomis dienomis Taura-:
gėj įvyko nepaprasta vagy- ____w,__
stė: čierenė iš vieno turtingo valsčiuie. 7 snaliu nakti nai 'ganyklas gerinti, paruoš

rūmai i- plytines, suteikiant tam rei
kalui kreditus, šis pasiuly-

ARKlIUS. duos ūkininkams patarimų <Var<tomas
Seinų apskrity, Lazdijų i ir nurodymų, kaip pievas k j

-i . • * DunirLluc norinti namne

mas atitinkamose įstaigose

Lietūkis” susitarė su Ro- 
ijoj 

ande-

arkliniai įrankių sją sumokėta apie 250 tuk-bet kitą porą arklių ir šimetini ku , . , . , ., —
- iena ark- punktai. 38 tokie punktai jt 

veikia. Ūkininkai
sidarė. Po pusvalandžio De- muštynės. Tos muštynės ki- norėjus ir įsejus, net Kitą porą arklių ir sjir 
reškevičius mirė ir kita die- lo dėl to, kad kažkoks Ger- syki Pn?do kai nieko nebu- meliuką. Kulako v* i • v • i — i v t • v \ - Z*, tt ei YY*I t i v* VA * j t* r t d* t yt t m i ■> X v ▼v si i r —v -v—\ną buvo palaidotas. Po ke- cikaviėius neleido kalbėti iš ™ namie ir pavogė pinigus. ĮĮ ir Navicko vieną arklį; išveikiu VEininKai ^ Numirktąjį malūną ‘'Lie 
liatos dienu Dereškevieienė Kauno atsiųstam sionistų Čigone suimto ir prts.pazt- viso penketą arknų. t ta- eKma = tukls - eksP oatuos: mai
atėio noliciion nešina rašte- instruktoriui Iz. Zimanui.!110’ kad 30,000 litų pay o- ninkai jieško pavogtų ark- pu£kS H Javus ir miltus pardavinės
Hu nJra i bloknoto, kuris yra kairiųjų sionistų .^ bet vogtų pinigų jau lių, bet nesuranda. Vagy
kuriame rašoma, kad De- nusistatymo. Esą, tas Gėrei- negrąžino, 
reškevičius pats sau gala kavičius buvęs kažkieno pa- 
pasidaręs dėl pinigų: rašte- kurstytas ir kai mėgino jį i 
lis rašytas neva velionies sutramdyti, jis nusimetė: 
ranka. Tačiau
aiškėjo, kad rąstelis rasy- I žemis ūkininkas
tas
žmogaus

KARVĖMIS DIRBA 
ŪKIO DARBUS.

a™ pal ^Išia^etoe^enl
astelis rasy- J° mustis. Smalkiai gavo _4 ■. . , . . 7 .

įrankiais. Padedama ir pa
tiems ūkininkams tokių Į-

__________ rankiu Įsigyti, duodant nuo
ANTALIEPTĖS APYLIN- 25 iki 50 procentų įrankių 

KĖJ NĖRA LIETAUS. v?*es. pašalpos. Kur uki- 
_ . . . , mnkai nesupranta ir neiver-
Zarasų apskrity, Auta- t;na pjeVų gerinimo naudos. 

Antanas a?yllnk<& J*'“3* ten daromi Darodomieji

nesusekti.
žemės ūkio kooperatyvams.

tarimų
vonas buvo iškastas ir skro
džiamas.

Medicinos ekspert y z a 
konstatavo, kad Dereškevi
čius miręs nuo strichnino.

Buvo kvota, tardymas ir

APIE PANEVĖŽĮ BLOGAI 
ATRODO ISĖTI RUGIAI.

lidirba ūkio darbus, veža duo labai nuseko‘ Dėl Sllp* 
žvyrą, važiuoja į mišką ir tt.

Šimonvs, šetekšniu ir gre- 
timose apylinkėse šie metai 
pasižymėjo didelėmis saus
romis. Vasaros sausros pa-i valsčiuje

, v, Pievų ir ganyklų gerinimo 
nos upes sroves, bet eik propagandai bei rėmimui 
kiekvieną dieną keliatą ta- ^emės ūkio rūmai numato 
landų Antaliepteje malūnas jgĮeisti per penketą metu a- 
sustoja malti. pie pU<5antro miliono litų.

GARAIS UŽTROŠKO
DVI MERGAITĖS. ............................

Šiaulių apskrity, Kuršėnų Be to, dėl stokos vandens DabaVkasmet Lietuvojep'a- 
je, bmilgių kaime Antalieptės miestelis gauna p-aminama anie du milionaiDereškevieienė patraukta . , . _ , . , , ____o , _____

tieson ir apkaltinta vyro kenkė vasariniams javams, neįdegusios krosnies garais silpną elektros šviesą,
nužudymu. 9 rudens sausros kenkia' užtroško Povilo Skačkovo '

Išvakarėse jos bylos na- žiemkenčiams —, rugiams, jvi mažos mergaitės, 
grinėjimo Dereškevieienė ypač kviečiams. Nors ir an- 
rasta kalėjime pasikorusi, ksti pasėti, bet dėl sauso ru----------------„— r------------- , . Visiems užsieny gyvenantiems
bet kita kalinė virvelę laiku dens negali gerai sudygti ir .. . ,- .
nupiovė ir Dereškevieienė Įzelti. Aukstesnese vietose ,ietuvian” "“'etuvos Z»"«os 
po poros valandų atsigavus. stovi dar plikos, nesudygu- metams tik o doleriai. 
Kardamosi ji paliko rašteli, sios vietos. Tik paskutiniuo- Norėdami palaikyti ryšius su ui- 
kad esanti visiškai nekalta, ja laiku ėmė lyti ir todėl, slėny gyvenančiais lietuviais, mes nu-

gaminama apie du milionai 
tonų šiemo ir dobilų. Pievas 

A n 17 ’ •> tinkamai pagerinus ir pa-
Af BllVO Kristus; kėlus jų našumą, galima 

bus gauti šieno ir dobilų iki 
pusketvirto miliono tonų. 
Tada nesijaus žiemą pašarų

Išėjo iš spaudos nauja knyga,
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legenda? apie Kristų, , - . . . . .
kaip jisai buvo idievinta-. ir kaip tlTlkumO, kuris ZVmiai SU-
“7ikPŠ IkmU. t»d« si‘Pni.n? P.ieno
žinoti kaip mytai apie Kristų susida- V SSai Į ir Žiemą. 1 SU.

____ ________ ________ __________ 7 . rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa- _____________ _
n fldvnkar^«t lai manoma, Žiemkenčiai pasi- tarėme mūsų dienraščio prenumerata vino nuo pagonų pasaką, apie kristų, _ , ,nnw . VDV->IIKS
O aa\0Kaiate jai pasaK^, . ’ » .kaityti tik tiek, kiek mums apseint Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar RAUDONASIS KRYŽIUS
kad jai gresia mažiausia lo taisys. ___________ ekspedicija. T^dei, visus kviečiami krikščionys. vadina bedie- GAMINS KOZIRNIN-
metų kalėjimo, tai kadangi __ ___ . _______________ įrašyti populiarų demokratiškos pa

kraipos dienraštįpasauli- teisybės nesą, todėl 
ji nenorinti tokiame pasau
ly gyventi ir žudantis.

Mariampolės apygardos 
teismas Dereškevičienės by
lą sprendė ir ją išteisino, 
nes dalis svarbių liudytojų 
teisme kitaip liudijo, negu 
pas tardytoją.

Prokuroras, nepatenkin
tas apygardos teismo spren
dimu, padavė Rūmams ape
liacijos protestą.

Pažymėtina, kad pats 
Kundrotas kilęs iš labai 
gausios šeimos. Jis turėjęs 
net šešiolika brolių ir sese- 
u. Septyni broliai žuvo per 

didijį karą. St. Kundrotas 
susituokė prieš dvidešimt 
metų. Vaikų iš viso ligi šiol 
turėjo 14, tačiau vienas, 
pats jauniausias, mirė per
nai per Kalėdas. Vyriausias 
sūnūs turi 16 metų, o jau
niausia duktė—2 metų.: 
berniukai septyni, mergai
tės šešios.

Kundrotienė suteikė įdo
mios statistikos, kiek tokia 
šeima per dieną suvalgo. 
Pasirodo, kad jos išmaitini- 
mas brangokai kaštuoja, 
nors visas maistas susideda 
vien iš silkių, bulvių ir duo
nos. Per dieną jie suvalgo 
80 svarų bulvių. Vieną kar
tą pavalgyti sunaudoja 10 
silkių ir daugiau kaip 8 
svarus duonos. Valgydama 
tris kartus per dieną, ši šei
ma turėtų sunaudoti 30 sil
kių ir mažiausia 25 svarus 
duonos.

Kundrotai — labai ne
turtinga šeima. Tėvas dirba 
juodadarbiu darbininku 

uoste ir uždirba per dieną 
6 litus.

Tikra nelaimė, kuomet 
vargšai nežino, kaip apsi
saugot nuo vaikų.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkias pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško. 
jimus apsiveditnų, įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik po lc už žodi- 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

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

Pajiešlcojinai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpmt pajiešknjimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROAUMAf

SOUTH BOSTON. MASS.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
» Juodgalviai, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą 

GEO.
BENDORAIT1S 
520 VViiion St- 

Materbury. Conn.

Uruguay'aus lietuvių Dari.vunkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

aNaujoji 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. Paraguav No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

GAMINS KOZIRNIN 
KAMS KORTAS.

Lietuvos valdžia davė 
Raudonajam Kryžiui mo
nopolį gaminti ir pardavi-

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. n.L nėti lošiamas kortas.

KLEBONO ŠUO AP
KRAMTĖ VAIKĄ.

Kalviai, Kruonio valse.
Spalių 19 Kalvių miestelio 
klebono šuo apdraskė iš Ro- į 
kiškių kaimo vaiką, kuris' 
ėjo į mokyklą. Apdraskė net į 
veidą. Reikia pasakyti, kad 
klebono šuo šiais metais jau 
apdrasko antrą pradžios j
mokyklos mokinį. Pilkie- Į Mes norime, kad Lietuvos Žinios* 
Čiai tUO labai piktinasi, kad butų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

tas šuo laisvas laksto ir jo 
niekas nemato. Tiesa, už šį 
apd raškymą kunigas tar-Išaiškino Didelę 

Arkliavagių Gaują nams lie'pė šunį nušauti

Paskutiniuoju laiku Kau
no, Alytaus, Trakų, net Uk
mergės apskrityse buvo 
nuolat vagiami arkliai. Vog
ti arkliai iš vienos apskri
ties būdavo gabenami į kitą 
apskritį ir ten išmainomi ar
ba parduodami.

Šiomis dienomis krimina
linė policija išaiškino dide
lę čigonų vagių gaują, kuri, 
gastroliuodama po kelias 
apskritis, vertėsi arklių va
gystėmis. Ta gauja pavogus 
jau apie 50 arklių; 38 tos 
gaujos padalytos arklių va
gystės jau išaiškintos ir apie 
20 vogtų arklių surasta: kiti 
vogti arkliai jau primušti 
nugyventi, kiti parduoti ir 
sunku surasti. Dėl tų vagys
čių jau suimti 9 čigonai į 
arkliavagiai.

OftTBffiS

kuris metams tekaštuoja cik tį dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Kalėdinė
EKSKURSU A

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA
EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

Iš NEW YOKO: 
Lapkričio 27 
Gruodžio 2 
Gruodžio 9 
Gruodžio 16

Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bremer- 
havene užtikrina patogią kelionę į Kauną. Patogus 
geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

:^1M6?BG-AMERIGAN LINE 
NŪiBTH GERMAN LLOTD

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

Pazangiepe 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.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvią žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

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.

I
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Vietinės Žinios
DR. GRIGAITIS KALBĖS 
KETURIOSE VIETOSE.

NUŠOVĖ BRIGHTONO 
LIETUVI.

Prakalbas rengia Norwood, 
Cambridge, South Boston, 

Lawrence.

šaudymas South Bostone 
neišaiškintas.

Viena

Unijų vadai kalba už 
vienybę.

H a iv ardo profesoriui 
Matherui pirmininkaujant, nakti South Bostone' pasi- 
pereitą nedėldienį Newtono girdo šaudymas. Šaudėsi 
high schoolės auditorijoj į- gengsteriai ' važiu o d a m i 
vyko CIO ir Amerikos Dar- dviem automobiliais. Vie- 
bo Federacijos atstovų pra- nas automobili^ bėgo, kitas 
kalbos. "Amerikoj yra 30,- vijosi, ir iš vieno i kitą šau-

pereitos savaitės

gutis, Lakis, Kručas, Anies-i 
ta ir CIO organizatorius J. 
Jankauskas. Kalbos buvo 
tikrai žingeidžios. Buvo ir 
laimėjimų, tas sudarė dau
giau įvairumo. Reporteris.

Vincas Arlauskas laikė ran- 000,000 neorganizuotų dar- dė. Ant kampo Fourth ir D 
koj blėšinę. i kurią kitas bininku, kurie, nepriklausy- gatvių stovėjo policijos ma- 

vyras šaudė. darni jokiai unijai, neturi gina su dviem policmanais.
“Naujienų” redaktoriaus Pereitą nedėldieni Han- bals(] ?avo reikalams ginti,” Pleškindami iš revolverių.

Grigaičio prakalbų pla- šono miestely buvo' nušau- Si , atst°vas, , m ?e?^riaL Pfauž^ P™ Juos
nas Bostono apylinkėj jau tas Vincas Arlauskas, 59 Donlon. Bet jie turi būt or- m įsisuko iš Fourth į I) gat-
galutinai nustatytas. Sve- metu amžiaus lietuvis iš ^alJlzuoti n* bus organizuo- vę. Policijos masina pradė-
čifls kalbės šiose koloni- Rriabr.™ ti, kaip tik tarp CIO ir AD h Ja vytis juos. Silver gatvėj

buvo nuvvkes vienybė, pridūrė ji- paskutinio banditų automo-
Iš kitos pusės kalbėjo biliaus taieras sprogo. Kan

čias kalbės 
jose:

koloni- Brightono.
Arlauskas

po pietų Cambridge uje, sos” paėmę, nes ištikro ėmė- negan įsaiSKinti.
Stašio, svetainėje, 163 Har- si drąsaus bandymo: Ar- “i llontas- 
vard st.: o vakare, kaip 7 lauskas paėmė į ranką tuš- 
val., South Bostone, Lietu- čią blėšinę (kenąi, o Stil- 
vių Salėj. , manas pasiėmė 22 kalibro

Gi utaiminke, 23 lapkri- karabiną, tikrindamas, kad
čio, kaip 7 vakare, prakal 
bos bus Lavvrence'o Lietu 
vių Ukėsų Kliubo Salėj, 41 
Berkeley st.

Peikia demokratų švel
numą.

Šiomis dienomis Bostone 
lankėsi vice-admi r o 1 a s 
Byrd, pagarsėjęs žemės pie
tų ašigalio tyrinėtojas. Pa
klaustas korespondentų, ką

jis išmušiąs tą blėšinę iš Ar
lausko rankas. Na, ir šovė.
Bet pataikė ne į blėšinę. o

------ „ — _ _ tiesiai Arlauskui į galvą. .. .- ».
Visose keturiose vietose Arlauskas susmuko vietoie J1S mano apie vykstančią 

prakalbas rengia Lietuvių nebegyvas. Kulipka išėjo tarptautinę kovą tarp fasiz- 
Socialistų Sąjungos kuopos, jam per smegenis. I1}0. demoki atijos, B\id

---------------- • Velionis Arlauskas gyve- išsireiškė, kad demokrati-
Pagrobe $15.000 iš Pack^r- prie 44 Antvverp streeto, elgiasi peidaug švemiai.
do automobilių kompanijos Brightone, kelios mylios turėtų užimti taip pat

Pereitą penktadienį 5 nuo Bostono, 
banditai užpuolė Packard 
Motor Gar Co. ofisą prie 
Commonvvealth avė., iššovė 
kelis kartus tarnautojams

Ugnis sunaikino grybų 
faktorę.

griežtą poziciją, kaip ir fa
šistinės diktatūros. Demo
kratų pagrindai yra daug 
sveikesni ir stipresni, negu 

. fašistiniu valdžių, sakoKelis Kartus tarnautojam* Pereitą sąvaitę užsidegė .
$15,000 pinigų ir pabėgo. Ro’paSjS pLlpo"“
Pinigai buvo atvežti iš ban- dįL-ai sunaikino visus iren--i101131 ?m^n1^
ko darbininku algoms an- • ^naikino a uus iren kejimo netun. Tačiau beda Ko aarominkų aigomsap ffimus. Nuostoliai siekia į C1] demokratiiomis vra ta 
mokėti. Užpuolimas buvo sg opp Kuomet buvo Da-!iUj • j °m - ia’ 
antram aukšte., komnani.ios ugni” dirbtuvėje kad Jos perdaug SV€lm0S-
kredito ir atskaitomybės de- nįeko nebuvo ir kaip ugnis
partamente, kur buvo _0 atsirado, nebuvo žinoma.
tarnautojų, v ienas jų buvo -------------
jau išsitraukęs iš stalčiaus Automcbilių nelaimėse už- 
ginklą ir atlenkęs gaidį, bet mušta jau 733 žmonės.
padėjo iį atgal, kuomet pa- pereitą savaitę Bostone JJ-tobus'sekanti' TlV Švn-
taiko i ii savo kulkasvai- Ma;acn.^tL- ?aL copators orkestrą is Sou.h-J?. V V Ti • tljoj buvo užmušta autom O- v aą<. . <9,dziu. Iššovę kelis kartus į .sU da 23 a«me- ^ldge’ Sesi°s
lubas banditai liepė vi- blllų r^laime?e fla.“'5 Birutes js Bostono po vado-lUUdS, udiiuiui liepė nVs. Tai padaro IŠVISO jau ’ cto Vol^ntinoc Minkip aems tarnautojams sugulti 733 aukas nuo šių metų pra-i'alentmos Mlnkle 
ant gnndų veidais į žemę, ir ^žios iki šio panedėlio. j
ištiesti rankas. 1 ---------------

Radio programa.
Lapkričio 21, sekantį ne

dėldienį, Bostono lietuvių 
radio programa per stotį 
iW0RL (920 kil.) kaip 9:30

Vakarienė nukeliama.
Amerikos Lietuvių Pilie-

Traukinys iššoko iš bėgių.

Ties Wobumu, netoli nuo

Apiplėšė makaronų dirb
tuvę.

Šį panedėlį italas Pierro 
atvažiavo į savo makaronųčiu Kliubo vakarienė per- Bostono, pereitą sąvaitę iš- . .

keliama nuo lapkričio 21 d. is bėgių prekių trauki- dirbtuvę prie lo tross st. ir 
i lapkričio 28 d. Priežastis Šešiolika prikrautų j rado išlaužtas duris. Pasiro-
perkėlimo vra tame. kad vagonų nakties laiku nudar- dė. kad tarp pereitos suba- 
lonkripin 91 liptuvin cnris dėjo nuo lr užblokavo tos vakaro ir šio paneaelio Xbus prakalbos. ’ ~ Boston a”B gelž- ,yto vagys susprogdė jo j-

Kurie turite nusipirkę ti- keIl° llm«- įmones selt? lr Pav0«e S40°-
kietus ant vakarienės, jie
bus geri lapkričio 28. Vaka- 
įienė bus tuom pačiu laiku.
7 vrI. vakare, po num. 376 
Broadvvay, So. Bostone. Ma
lonėkite nepamiršti.

Rengimo Komisija.

Žydas Simpsonas pasmerk
tas mirti elektros kėdėj.
Edvvardas Simpsonas, žy

dų kilmės banditas, kuris 
21 rugpiučio naktį \Vater- 
tovvne nušovė du policma- 
nu, pereitą subatą buvo pa
smerktas mirti elektros kė
dėj. Jį nužudys 3 balandžio 
rytą.
Bankai j ieško prapuolusių 

depozitorių.
Massachusetts bankų aso

ciacija skelbia, kad įvai
riuose taupymo bankuose 
šioj \alstijoj yra daug są- S 
skaitą, kurių savininkai ne- g 
atsišaukia jau per 20 ir | 
daugiau metų. Nusikratyti g 
šitokių sąskaitų bankams 
esą nelengva.

Lapkričio 12 miesto ligo- 
ninėie mirė Jugasė Tvalgie- 
nė. Pirm 3 metų ji buvo su- 
paraližiuota ir visą laiką 
vieną ra ką nevaldė.

Namų Savininkai į
Sutaisvkit . avo KAMINUS ir ge 

STOGUS pirmiuu, negu užeis dideli X 
lv-tus su sniegu; tuomet turėsit daug J. 
nuostolių ir brangiau kainuos. Aš tu- ,« 
riu taūie darbe 30 metų patyrimo, K 
•'uosiu gerus patarimus ir pataisysiu £ 
p:giau negu kiti. gg

KARL F. ERNEST
257 Upland Rd.. Cambridge, Mais.

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia Cambricge’aus LSS. 71 kp.. Nedėlioję,

21 LAPKRIČIO N0V., 1937,

R. STAŠiO SVETAINĖJE,
163 Harvard Street, Ce.mbridge, Mass.

Pradžia nuo 2 po pietų .
KALBĖS senai laukiamas kalbėtojas,

DR. P. GRIGAITIS, “Naujienų” redak. iš Chicagos.
Apart prakalbų bus ir muzikalė programa, ku

rią išpildys jaunojo Longino Buinio orkestrą ir ki
ti artistai-mėgėjai.

Visi atsilankykite Į šias prakalbas ir išgirskite 
kas dedasi plačiame pasauly. Kaip baisus karo de
besiai apsupo Ispaniją ir Kiniją, ir jie gręsia vi
sam pasauliui. Šiose prakalbose jus sužinosite kas 
dedasi dabartinių laiku Lietuvoje. Nepraleiskite 
nei vienas šių svarbių prakalbų. Kviečia K-TAS.

32-RAS 

METINIS BALIUS
Rengia Cambridge'aus Lietuvos Sūnų Draugystė,

25 LAPKRIČIO-A0F., 1937,
PADĖKAVONĖS DIENOJE (TIIANKSGIVING DAY)

ELKS BALLROOM
8 Magazine St., Central Sųuare, Cambridge, Mass. 

Pradžia nuo 7 vakare.
Visi gerai žinot, kad Lietuvos Sūnų Draugystė visuomet suren

gia puikius balius, šiais metais balius bus kur kas linksmesnis; sa
lė viena iš gi džiausiu ir d džiausiu visame Cambridge, tik linksmin
kis ir norėk. Visų mėgiama HI-HATTERS ORKESTRĄ grieš ang
liškus ir lieiuviškus šokiu. . Bu> gardžių užkandžių ir gėrimų.

Todėl, visi jaunuoliai taip pat ir suaugusieji, būtinai dalyvauki
te šiame laliuje. Jus turėsit daug patenkinimo. t

Įžangos nkieta-— 40c. vyrams ir 30c. moterims.
Nepamirškite Novemberio 25 vi»i bukite Lietuvos Sūnų Baliuje. 
Per balių nauji nariai iki 25 m. bus priimami į Draugystė be įsto
jimo, nuo 25 iki 30 metų už pusę įstojimo.

Iš LDD. vakarienės.

Lapkričio 14 LDD. 21 kp. 
buvo vakarienė, kuri pavy
ko labai gerai, atsilankiu
sieji visi buvo patenkinti.

Kalbėjo vakarienėje De-
X<oososoocososisoaoscooos<eo9i6CiQ)seosiQioeosie<06o>arwOsoc.-;^

8 LINKSMAS

RUDENINIS BALIUS
SLA. 359 Dorcbesterio kuopa rengia puikų balių,
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LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
E ir SUver Streets, South Bostone.

Pradžia nuo 7 vakare.
GROS DVI GEROS ORKESTROS. Viršutinėj sa
lėj gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius jau
nuoliams, o apatinėje vien lietuviškus suaugusiems. 
Bus gardžių valgių ir gėrimų. Įžanga tik 25c. ypa
tai. Kviečiame visus musų draugus atsilankvti.

RENGĖJAI.

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 Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu ZltM 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS

Valasdoa- nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakare.

187 SUMMER STREET, 
LAMRENCE, MASS.

Permancnt Vt are
L-STREET LIQUOR STORE

195 L STREET SOUTH BOSTON.
PLAUKŲ DAŽYMAS
Užtikrina- Moderniškame
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 L STREEi. ar 5-th S*reet, 

SOUTH B TuN. MASS.
Tel. SOUth

J B GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broad'vay) 

SOUTH P.OSTON. MASS. 
Telefonas: S',u‘h Boston 2732 

Namu Talbot 2174.

Martin Y/alulis
FURRIER

PAS1UVAM KAILINIUS, KO
TUS. REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ, 
ATti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

A. .1. NAMAKSY

Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 ( HESTN’UT AVĖ,

Jamaica Plain. Maus.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

♦: 
i

JI♦>I«

Old Quaker Apple Brandy $1J25 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND

SHAWMUT GIN CPPflAK SHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. *** EvIrtLu Kvorta $1.19

GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09
BAY’ STATE ALUS — 3 kenai už 25c. 

PYKAI PRISTATYMAS I NAMUS.
Tel. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.

Jau Šalta!
Prisireng iš anksto. Nusipirk gerą OIL BURNERĮ 
į virtuvę ir stubą.

Mes užlaikome tik geriausius ir patys įtaisom.
SKALBIAMOS MASINOS

Labai tvirtai padarytos ir geriausios vartojimui.
RADIOS: STEWART WARNER IR PHILCO

38 metų, su naujausiais pagerinimais, gali pa
siekt visą pasaulį.
LAIKRODŽIAI: Waltham, Elgin, Hamilton, vi
siems žinomi geriausi.
TAISOM: LAIKRODŽIUS, AKINIUS, ŽIEDUS. 

Darbą Gvarantuoj’ame.
Viską galite gauti ant lengvų išmokėjimų.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

T<!. SOUth Boston 2660 
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.
SI', .;C ;;s iki 12 dieną

C»f sas -Keleivio” name.
25 i Broadvvay, 

t: rp C ir P street
SO. BOSTON, MASS.

1)R. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPT0)1 ET RISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu

J.'U PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Brond«ay, So. Boston, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan 

Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENT1STĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint issigvdyt nuo visc- 

2 kių kraujo, nervų, odos ir 
J ? kroniškų ligų. Kurie kenčia 

nuo reumatizmo, žaizdų,
A u'eer‘°> kancerio, tumors’o,
'' arba nuo bile odos ar gal-

vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem

į per šj mėnesį duodamas dovanai.

UR.GRADYa^Tst
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

t fTITan i a n
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEW 

MOTOR SERVICE

Telenhor.a 
So. Boston

1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

Taingi taisome Antc.r.'.obilina ir 
Trokus visokių i^įirbyačių.

Peter Trečick^a ir
Joe Kapociunaa — savininkai.

Taisymo i.' demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth SL 
SO. BOSTON, MASS.

9 R




