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Francuzijoj Šią Savaitę 
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DARBININKAI PASKEL
BĖ GENERALINĮ 

STREIKĄ.

Premjeras Daladier stengia
si opoziciją sutriuškinti 

žiauria jėga.
Kai šis “Keleivio”- nume- 

įis eina į spaudą, pasaulis 
laukia didelių įvykių Fran
cuzijoj. Šią sąvaitę tenai tū
li įvykti persilaužimas: ar
ba demokratija laimės, ar
ba premjeras Daladier ga
lės apskelbti fašistinę dik
tatūrą.

Spėkų išbandymas bus da
romas šią seredą, 30 lapkri
čio dieną, kada Generalinė 
Darbo Konfederacija su 
5,000,000 narių yra paskel
busi generalinį protesto 
streiką prieš Daladiero val
džią.

Premjeras Daladier sten
giasi šitą streiką sutriuškin
ti ir vartoja tam tikslui įsta
tymą, kuris šią vasarą buvo 
išleistas karo metui. Pagal 
tą įstatymą, valdžia turi tei
sę mobilizuoti visą pramonę 
ir pastatyti ją po armijos 
disciplina. Kiekvienas dar
bininkas tada skaitomas ka
riuomenės tarnyboj ir už ,nt>4 
paklusnumą; > gali būt bau
džiamas kariuomenės įsta
tymais. Bet dabar karo nė
ra, o Daladiei* šitą įstatymą 
jau pradėjo vartoti ir jau 
pranešė visiems Paryžiaus 
tramvajų ir busų tarnauto
jams, kad jie yra “mobili
zuoti kariuomenės tarny
bai.” Jeigu jie sustreikuos, 
jis galės pašaukti juos į dar
bą kaip kareivius.

Jis aiškina, kad darbinin
kų vadai, skelbdami gene
ralinį streiką, nori užkarti 
Prancūzijos respublikai sa
vo valią ir atimti iš parla
mento teisę spręsti šalies rei
kalus. Vadinasi, streikas y- 
ra politinio pobūdžio, jis at
kreiptas prieš valstybės au
toritetą, ir todėl valdžia pri
valo su juo kovoti.

Bet Generalinės Darbo 
Konferencijos vadovybė sa
ko, kad Daladier apgaudi
nėja visuomenę. Streikas 
nesąs politinio pobūdžio, bet 
visiškai legalė ir tvarkinga 
darbininkų demonstracija 
prieš Daladiero patvarky
mus, kuriais jis neteisėtu bu- 
du užsimojo panaikinti 40 
valandų darbo sąvaitę.

Socialistų Partija, kuri y- 
ra stipriausia grupė Francu- 
zijos parlamente, pastatė 
premjerui Daladierui reika
lavimą, kad jis tuojaus re
zignuotų, nes jis viešai apsi- 
melavo ir parodė, kad šalis 
toliau negali juo pasitikėti. 
Jis buvo prižadėjęs sušaukti 
parlamentą 15 lapkričio die
ną, bet nesušaukė. Vadina
si, jis yra melagis. Ir dėl ši
tos jo apgavystės respubli
koj kilo didelis nerimas, ku
riam nuslopinti jis dabar 
griebiasi nelegalių priemo
nių, be viso kabineto prita
rimo ir be karo pavojaus tai
ko karo įstatymą darbinin
kų protestui užgniaužti.

Šitokiam socialistų parei
škimui pritarė ir kitos kai
riosios partijos; pritarė net 
ir kairioji radikal-socialistų 
dalis, kuri įskilo nuo Dala
diero partijos

Daladier senai jau yra 
paleidęs parlamentą ir val
do kraštą savo “patvarky
mais.” Tai jau fašistinis val
dymo būdas. Kai kurie par
lamento atstovai yra tos 
nuomonės, kad jisai ir neke
tina parlamento šaukti. Jei
gu jam pasiseks generalį 
darbininkų streiką sutriuš
kinti, tai jis apsiskelbsiąs 
diktatorium ir parlamentui 
busiąs pastatytas kiyžius.

Kaip praneša Associated 
Press, Daladier j-au pereitą 
sąvaitę planavęs areštuoti 
Socialistų Partijos vadą Blu- 
mą, Komunistų Partijos sek
retorių Thorezą, Generalės 
Darbo Konfederacijos sek
retorių Leoną Jouhauxą, 
kartu uždarant socialistų ir 
komunistų partijas.

Bet jeigu darbininkai stos 
vieningai ir generalinis 
streikas nulaužys tam atža
gareiviui ragus, tai jis turės 
eiti iš valdžios laukan. Tuo
met jo vieton veikiausia pre
zidentas turėtų skirti socia
listų vadą Blumą.

Taigi šią sąvaitę Francu
zijoj vyksta dideli priešingų 
jėgų išbandymai.
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FAŠISTAI BOMBARDUO
JA BEGINKLIUS ŽMO

NES.
Anglų komisija Ispanijoj 

tyrinėjo Tarragonos miestą, 
kurį fašistų orlaiviai bom
bardavo, numesdami 100 
bombų ir sugriaudami 30 
namų, tų tarpe vieną ligoni
nę su ligoniais. Šito tyrinėji
mo prašė Ispanijos respubli
kos valdžia. Anglai nustatė, 
kad Tarragonoj tuo laiku 
nebuvo nei kareivių, nei jo
kios karo medžiagos, vien 
tik ramus beginkliai gyven
tojai. Ir fašistų bombos 7 jų 
užmušė, o 32 sužeidė.

VOKIETIJOS ŽYDAI TU
RI SUMOKĖT NACIAMS 

$400,000,000.
Vokietijos nacių valdžia 

uždėjo Vokietijoj gyvenan
tiems žydams 400 milionų 
dolerių pabaudos užtai, kad 
vienas žydukas nušovė Hit
lerio agentą Francuzijoj. 
Kiekvienas Vokietijos žy
das, kurio tik turtas siekia 
$2,000, turi atiduoti penktą
ją dalį naciams. Ši pabauda 
turi būt sumokėta iki 1939 
metų 15 rugpiučio dienos.

PAŠALINTI 5 KOMSO- 
MOLO VIRŠININKAI.
Maskvos žiniomis, iš 

Komsomolo pildomojo ko
miteto tapo pašalinti 5 na
riai, kurie palaikydavę jau
nimo tarpe girtuokliavimą 
ir “moralinį sugedimą.” Rai
dės KOMSOMOL reiškia 
komunistinio jaunimo są
jungą. Ji turi apie 6,000,000 
narių.

ANGLIJA NEATIDUOS 
VOKIETIJAI KOLONIJŲ.

Anglijos vidaus reikalų 
ministeris Hoare išsitarė pe
reitą sąvaitę, kad Anglija 
neketina grąžinti Vokietijai 
Afrikos kolonijas, kurios po 
karo buvo iš jos atimtos. 
Hitleris anądien reikalavo, 
kad visos kolonijos butų Vo
kietijai sugrąžintos.

Stokjarduose Gręsia 
Generalis C. L O. 

Streikas.
Amerikos Darbo Federaci

ja eina skebauti.
Pereitą sąvaitę CIO unija 

______ r_______ ___T__ ___ r_____________ apskelbė streiką Chicagos 
jiems davė Čekoslovakijoj Brown Shoe kompanijai St.'stokjarduose. Ji reikalauja 
keturių valstybių konferen- Louise priimti atgal į darbą'geresnio atlyginimo už dar- 
cija Miunchene. Lenkai rei- 187 darbininkus, kuriuos ji, bą, 40 valandų darbo sąvai- 
kalavo, kad Čekoslovakija buvo pašalinus 16 mėnesių' tės, uždaros dirbtuvės (clos- 
atiduotų jai dar Pakarpačio atgal, ir liepė užmokėti1 J 
Ukrajiną (Rusiniją), o ven- jiems pilnas algas už tą lai- 
grai reikalavo beveik visos kotarpį. Tai yra skaudžiau- 
Slovakijos. Ir vienų ir kitų sis smūgis, koks tik gali būt 
spauda buvo užsukta tiems kapitalistinei 
reikalavimams pusti. Bet___________'
pereitą sąvaitę įsikišo Vo- plutokratai keikia Roose 
kietija su Italija ir liepė šitą velto valdžią, 
agitaciją sustabdyti. Ir be
matant lenkų ir vengrų 
spauda užsičiaupė. Taigi iš
rodo, kad Čekoslovakijos 
sienos pasiliks maž-daug 
tokios, kokias nustatė ketu
rių valstybių (Francuzijos, 
Anglijos, Vokietijos ir Itali
jos) konferencijo Miunche
ne. Išrodo, kad lenkai dau
giau nieko iš Čekoslovaki
jos negaus; negaus ir veng- ją” iš ištikimų jai elementų, 
rak 4 r ’ v.

Lenkams ir Veng- Privertė Priimti At- 
rams Liepta Užsi

čiaupti.
Iš Čekoslovakijos “pajaus” 
jie daugiau nieko negaus.
Lenkai su vengrais buvo 

labai nepatenkinti tuo, ką kių Taryba įsakė Hamilton

ŠOVĖ ŠANCHAJAUS 
MIESTO GALVĄ.

Šanchajus yra didelis Ki
nijos uosto miestas, kurį šio 
karo pradžioje užėmė japo
nai. Japonai tenai pastatė ir 
paklusnų sau miesto majo
rą. Taigi pereitą sąvaitę ki
niečiai kėsinosi tą majorą 
nušauti. Įneinant jam savo 
raštinėn, buvo paleista ke- 
liatas šūvių ir užmušta japo
nų policininkas, tačiau ma
joras išliko gyvas. Šovikai 
pasislėpė.

FRANCUZIJOJ PRASIDĖ
JO ĮDOMI BYLA.

Šį utarninką, 29 lapkri
čio, Paryžiuje prasidėjo žy
duko Heršelio Grynšpano 
byla dėl Vokietijos diplo
mato užmušimo. Grynšpa- 
nas yra 17 metų amžiaus žy
dukas, atvykęs Paryžiun iš 
Lenkijos, todėl tuo tarpu 
policija jį ir kaltina vien tik 
už nelegalų Francuzijon į- 
važiavimą. Apie Vokietijos 
agento užmušimą kaltina
mam akte kol kas nieko ne
sakoma. Taigi Europoje vi
si labai domisi, ar francuzai 
kaltins jį dėl politinės už- 
mušėjystės, ar ne.

FAŠISTAI UŽMUŠĖ BAR- 
CELONOJ 30 ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

fašistų 8 orlaiviai bombar
davo lojalistų miestą Barce- 
loną. 30 žmonių buvo už
mušta ir 70 su viršum sužei
sta. Vienas fašistų orlaivių 
buvo nušautas žemėn.

gal Pašalintus Dar
bininkus.

Kompanija turės užmokėti 
jiems 16 mėnesių algas. 
Nacionalė Darbo Santi-

kompanijai
užduotas. -Ne dyvai, kad

Nacionalė Darbo Santi- 
kių Taryba nustatė, kad tos 
kompanijos darbininkai dh 
dele balsų didžiuma buvo 
pasirinkę savo reikalams at
stovauti CIO uniją, bet kom
panija šito nutarimo nepai
sė ir visus veiklesniuosius 
CIO unijistus išmetė iš dar
bo, o likusiems darbinin
kams atstovaut sudarė “uni-

Darbo Santikių Taryba 
dabar įsakė ir šitą kompa- 
ninę “uniją” panaikinti.

Greeno “federeišiai” bu
vo pasišovę su patarimu, 
kad darbo Santikių Taryba 
leistų dabar jiems atstovau
ti tos kompanijos darbinin
kus, bet gavo pfe’Fnosf. Oii- 
ciale darbininkų unija pri
pažinta United Shoe Work- 
ers of America, kuri pri
klauso prie CIO.

“RAGANOS” ŽUDIKUI 
MIRTIES BAUSMĖ 

PATVIRTINTA.
Tūlas laikas atgal North 

Carolinos valstijoj religinis 
fanatikas, Baxter Parnell, 
nužudė savo žmonos seserį, 
19 metų amžiaus Jennie 
Fink, nes “dvasia šventa’’ 
per sapną jam pasakiusi, 
kad toji mergaitė yra “raga
na,” “turi su velniu reika
lų,” ir todėl reikia ją nužu
dyti. Teismas nuteisė šitą 
fanatiką mirti. Jis apeliavo 
į vyriausį valstijos teismą, 
bet ir šitas mįrties bausmę 
patvirtino.

LENKIJOJ KONFISKUO
TI ŽYDŲ TURTAI.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad Lenkijos valdžia kon
fiskavusi žydų labdaringos 
organizacijos B’Nai B’Rith 
turtus. Bet žydai sako, kad 

j ši organizacija daug turtų 
j ir neturėjusi, nes užsiimda
vo daugiausia aukų rinki- 

i mu, o surinktos aukos tuo
jaus būdavo atiduodamos 
labdaringiems tikslams.

CHAMBERLAINAS VA
ŽIUOS PAS MUSSOLINĮ.

Londono “Daily Mail” sa
ko, kad Anglijos premjeras 
Chamberlainas ruošiasi va
žiuoti sausio mėnesy Romon 
su Mussoliniu pasitarti. To 
pasitarimo tikslas esąs ben
dri Anglijos ir Italijos rei
kalai Viduržemio juroj.

ITALIJOS FAŠISTAI IŠ
METĖ IŠ DARBŲ 15,000 

ŽYDŲ.
Romos žiniomis, paskuti

nėmis dienomis Italijoj bu
vo išmesta iš valdžios ir pri
vatinių darbų 15,000 žydų 
tautybės žmonių. Mat, Itali
joj turi būt taip pat, kaip 
Vokietijoj.

JAPONAI ĮSIKASA 
ŽIEMAI.

Japonų armijos žygis į 
Hunano provincijos sostinę 
Čangšą tapo kiniečių su
stabdytas. Matyt, japonai 
nutarė toliau tuo tarpu ir 
neiti, bet palaukti geresnių 
orų. Dabar jie įsikasę į že
mę, iš ko kiniečiai spren
džia, kad jų priešas yra pa
siruošęs stovėti vietoje per 
žiemą.

KALNAS UŽGRIUVO
250 ŽMONIŲ.

Britų Vakarinėse Induo
se pereitą sąvaitę nuo vieno 
didelio kalno nuslinko dau
gybė žemių su akmenimis ir 
užbėrė miesteli su 250 žmo
nių.

TSJi
VALSTYBINĖ
BIBLIOTL’IA

Kaip Organizuojama Ka
rui Amerikos Industrija

ed shop), check-off siste- 
'mos, raštiško kontrakto ir, 
apmokamų atostogų.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai tuojaus pasisiūlė ! 
[stokjardų kompanijai į ske- 
bus. Jie žadėjo šį panedėlį 

! atvesti į stokjardus apie 200 
savo “federeišių” skebauti.

Federalės valdžios atsto
vai bandė streiką sulaikyt 
da pereitą sąvaitę, kad Fe
deracijos skebai neturėtų 
progos šį panedėlį susikirsti 
su CIO pikietais. Nors dery
bos buvo pradėtos, tačiau 
stokjardų kompanija tuoj iš 
jų pasitraukė, patardama 
atnaujinti jas šį panedėlį po 
pietų. Matyt, ji tikėjosi, kad 
panedėlio rytą ateis keli 
šimtai “federeišių” ir strei
kas bus sulaužytas. Federa
cijos agentas Devero irgi 
taip pasakė: “Panedėlį 6 
valandą iš ryto mes CIO pi- 
kietų linijas sulaužysim.”

Tuo tarpu CIO unijistų 
i vadas Bitneris pareiškė, kad 
jeigu streikierių reikalavi
mai nebus išpildyti ir kom
panija su Amerikos Darbo 
Federacijos pagalba kėsin
sis streiką laužyt, tai visose 
Armouro kompanijos sker
dyklose, kiek tik jų Ameri
koje yra, bus apskelbtas ge- 
neralis streikas.

būt padaryta taip tiksliai, 
kad nei per plauką nebūtų 
perdidelė ar per maža, nes 
kitaip ji netiks arba ginklas 
neveiks kaip reikia. Toms 
dalims peržiūrėti reikalingi 
specialistai inspektoriai, o 
tiems inspektoriams reika
lingi tam tikri instrumentai 
ir matikliai, kuriais įvairios 
mašinų dalys turi būt patik
rintos pirma negu jos bus 
priimtos ir į arsenalus išsių
stos. Gi tiems instrumen
tams ir matikliams gaminti 
vėl reikalingi tam tikri me
chanikai.

žodžiu, norint paruošti 
pramonę karo gamybai, rei
kalinga galybė visokių spe
cialistų, o šitokių specialis
tų per mėnesį-kitą nepada/

VIENĄ KANUOLĘ DIRBA 
27,000 DIRBTUVIŲ.

Mašinistams ir kitokiems 
amatninkams atsidaro daug 

gerai apmokamų darbų.
Šiomis cftenomis Jungti

nių Valstijų valdžia davė 
'Naujos Anglijos fabrikams 
i $3,600,000 vertės užsakymų 
ginklams. Tai yra daugiau
sia vis taip vadinami “pa
mokinimo užsakymai.” Tais 
užsakymais valdžia nori pa
ruošti šalies pramonę karo 
reikalams.

Pasaulinis karas užklupo 
Ameriką visai nepasiruošu
sią. Jos fabrikai galėjo pri
siūti daug batų; maisto 
kompanijos galėjb paga
minti armijai valgomųjų ____ . __
daiktų; bet nebuvo įrengta įysi. Juos išlavinti ima daug 
pakankamai dirbtuvių, ku- laiko. Taigi dabar jie ir bus 
rios butų galėjusios prista- lavinami. Pereitas Kongre- 
tyti kiek reikia ginklų, sas yra paskyręs tam tikslui 
sprogstamosios medžiagos gerą sumą pinigų. Už tuos 
ir kitų karo reikmenų. i pinigus ddbar duodami fab-

Kai kuriai fįpmai 
tenka ir geras kąsnis; Pa
vyzdžiui, Colt Fireanns 
kompanijai Hartforde pe
reitą sąvaitę duota padaryti 
3,100 kulkasvaidžių už 
$2,100,000. Juos pagaminti 
ims visus metus laiko.

Orlaivių fabrikantai taip-

DETROITE VĖL BUVO kl™mo ] užsakymai 
SIT-DOWN STREIKAS. ’
Pereitą sąvaitę Detroite 

buvo sustreikavę keli tūks
tančiai darbininkų, kurie 
dirba Chevrolet automobi
liams ašis ir gyras. Paskelbę 
streiką, darbininkai okupa
vo dirbtuvę. Tai buvo pro
testas prieš General Motors 
kompaniją, kam ji pašalino 
du unijos sargu, kurie išme
tė iš dirbtuvės du neunijis- 
tu. Laikraščiai rašo, kad 
streikas jau pasibaigęs.

ir kitų karo reikmenų.
Dėl to šios šalies valdžia' rikams “pamokinimo užsa- 

buvo atsidūrusi labai kėb- kymai.” Kai kuriai firmai 
lioj padėty. Ir dėl to dabar 
ji nori būt pasiruošus. Todėl 
ir sugalvota planas industri
jai organizuoti taip, kad ka
rui ištikus ji butų jau pasi
ruošus tuojaus pereiti iš tai
kos reikmenų gamybos į ka
ro reikmenų gamybą.

Užsakymai duodami ne
dideli, po truputį išdalina
ma daugeliui dirbtuvių, kad 
kiekviena jų žinotą kaip kas 
padaroma. Todėl šitie užsa
kymai ir vadinami “pamo- 

“ ’. is” (edu- 
icational orders).

Pavyzdžiui, 16-kos colių 
kanuolė turi 27,000 atskirų 
dalių. Kai kurios tų dalių y- 
ra labai mažutės ir jų daug 
nereikia; kitos vėl labai 
jauslios ir komplikuotos, ir 
joms pagaminti reikia labai 
gerai išlavintų specialistų. 
Jokiai dirbtuvei negali apsi
mokėti gaminti visas tas da
lis pas save. Todėl įvairios 
dalys yra atiduodamos įvai
rioms firmoms, kurios turi 
tinkamiau įrengtas dirbtu
ves. Tuo budu vieną kanuo-

— ------------ --  - -ę —.-----------------------------------------------

'gi gauna daug užsakymų. 
Busią pastatyta armijai 

! 12,000 lėktuvų.
Amerika pamatė, kad 

anksčiau ar vėliau jai teks 
susiremti su Japonija, todėl 
ji pradėjo ruoštis karui ne 
juokais.

MAINE’O GIRIOSE UŽ- , ,. ... o_ nnA . . .
SNIGO 100 MEDŽIOTOJŲ dę. g?11 ,dirbtl.27,000 įvairių 

.. ... v. .... dirbtuvių, tai yra, dirbti at-N etiketą žiema staigiai a^ras jOg dalis. Karo metu 
užklupo Maine o giriose 100 toks darbo padaiinimas yra 
medžiotojų vyrų ir moterų, labai svarbHus, nes jis gJali 
kūne buvo tenai suvažiavę buį grejtaį atliktas ir priešo 
iš kitų valstijų. Keliai pei šnipams nelengva sužinoti 
iYi vi n a nnoirinvn n£>icnvnnrin_ i • • i i ° •

kaip ir kur kas gaminama.
Pagamintos įvairiose dirb

tuvėse atskiros dalys suve- 
žamos į valdžios arsenalus 
ir čia sudedamos į krūvą. Į 
arsenalus priimami tik Ame
rikos piliečiai ir pirmenybė 
duodama karo veteranams. 
Watertowno arsenalas, ku
ris randasi netoli nuo Bosto
no, dažnai jieško ir lietuvių 
mechanikų (tas dažnai skel
biama “Keleivy”). Dabarti
niu laiku Water£owno arse
nale dirba prie ginklų 1,200 
žmonių, o keli mėnesiai at
gal dirbo tik 600. Gerų me
chanikų reikia ir daugiau.

Naujiems ginklams ga
minti reikalingos naujos 
mašinos. Toms mašinoms 
padaryti taip pat reikia ge
rų mechanikų. Karo ginklai 
kas diena darosi vis dau
giau komplikuoti. Kiekvie
na mechanizmo dalis turi

dirbtuvių, tai yra, dirbti at-

girias pasidarė neišbrenda
mi ir tie sportai dabar sėdi 
kempėse be maisto. Iš oriai-! 
vių jiems mėtoma valgio iri 
organizuojama pagalba juos ? 
iš pusnių išgabenti.

TEISĖJAS ATSISAKO DE
PORTUOTI ŽYDĄ.

Chicagoj buvo areštuotas 
žydas Weinberg kaip nele
galiai įvažiavęs imigrantas. 
Valdžios agentai pastatė jį 
prieš federalį teisėją Sulli- 
vaną, kad nuteistų jį depor
tuoti. Bet teisėjas atsisakė jį 
deportuoti. Sako, kur gi jis 
dėsis dabar Europon depor
tuotas.

POPIEŽIUS VĖL BUVO 
SUSMUKĘS.

Pereitą sąvaitę popiežius 
vėl susmuko ir išrodė, kad 
jau šį sykį nebeatsikels, bet 
pašaukti daktarai jį atgai
vino.

svarbus, nes jis gali

Republikonai Nori 
Pašalinti Savo Vadą.

Šią sąvaitę Washingtone 
susirenka republikonų par
tijos centro komitetas ir lai
kraščiai rašo, kad galimas 
esąs daiktas, jog dabartinis 
tos partijos pirmininkas 
Hamiltonas busiąs pašalin
tas. Jo vieton siūlo new- 
yorkietį Simpsoną, kuris 
paskutiniais New Yorko gu
bernatoriaus rinkimais vedė 
republikono Dewey vajų. 
Hamiltonu republikonai ne
patenkinti, nes jam vado
vaujant jos kandidatas į 
prezidentus Landonas buvo 
smarkiai sumuštas ir partija 
visiškai susmuko. Hamilto
nas jau tuomet norėjo rezig
nuoti, bet tada niekas neno
rėjo būti tos partijos vadu, 
šio rudenio rinkimuose ji ta
čiau atsigavo, todėl atsira
do ir kandidatų į jos vadus. 
Jie jau agituoja, kad Ha
miltoną reikia prašalinti.

žmonių, 
gal dirbi

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitam “Keleivio” nu

mery, pirmame puslapy, įsi
skverbė nemaloni klaida. 
Tenai buvo įdėta žinia ant- 
galviu: “Šiurpulinga Trage
dija Baltimorės Liet. Šeimy
noj.” Ši tragedija įvyko J16 
Baltimorėj, bet Scrantone, 
Pa., prie 1505 Albright avė., 
kur gyveno Matulioniu šei
myna.

Ačiū broliui W. A. Meš
kinui, Scrantono lietuvių in- 
šiurans ir real estate biznie
riui, kuris mums šitą klaidi 
pastebėjo.
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Mulkintojai Eina Iš Mados.

I APŽVALGA I
VILNIAUS “VADUOTO

JAMS” SMETONA UŽ
DARĖ BURNAS.

Mes jau ne j s/ ’ 
kad tautininkų įsteigta “Vil
niui Vaduoti Sąjunga,” kaip! 
ir jų deklamacija “Mes be 
Vilniaus nenurimsim,” yra; 
niekas daugiau, kaip tik j 
humbugas žmonėms akis ( 
dumti. Šitas humbugas' 
Smetanos valdžiai buvo rei
kalingas tam, kad butų kuo 
pateisinti karo stovį ir kitas' 
represijas opozicijai tslopin-; 
ti. Per visą karo stovį buvo j 
areštuojami ir karo teismų 
baudžiami, dažnai net mir
timi, tik savo žmonės, Lietu
vos piliečiai. Jeigu lenkų ar 
vokiečių šnipai kartais Ji 
patekdavo kalėjaman,' tai 
“tautos vadas” Smetona 
kuorgreičiausia juos savo

Iš Kur Kilo Obalsis: 
‘Lietuvai nei Cento?’\ 

_____ I 
Tautininkų ir klerikalų i 

laikraščiai dažnai prikaišio
ja “Naujienų” redaktoriui 
drg. P. Grigaičiui, buk jis s 
iškėlęs ©balsį: “Lietuvai! 
nei cento!” Bet kai drg. Gri
gaitis pareikalauja, kad jie 
parodytų, kur ir kada jis yra 
taip sakęs ar rašęs, tai įro
dyt jie to negali.

Šiomis disnomis man ne
tyčia teko surasti, kad pana
šų dalyką yra parašęs ne 
drg. Grigaitis, bet nabašnin- 
kas Kapsukas, su kuriuo da
bartinis “Naujienų” redak
torius nekuomet nesutikda
vo.

| 1916 metais ėjusios “Nau
josios Gadynės” 3-čiam nu
mery telpa V. Kapsuko 

■straipsnys Lietuvos nepri- 
jklausomybės klausimu, ir 
' štai ką jis ten sako: “Jie ne
supranta, kad tos išsvajoto
sios valstybėlės, kad ir jos 
įvyktų, anaiptol neišrištų 
tautų klausimo.” Toliau: 
“Jos tik vardu nepriklauso-

! mos butų, o ištikrujų pri
klausytų nuo tos didžiosios 
valstybės, kurios išrokavi- 
mais ta ‘nepriklausomybė’ 
butų joms suteikta.” Dar to
liau: “Mažiukės, ypatingai 
tokių atsilikusių ūkių, vals
tybės, kaip Lietuva, ir taip 
varžomos kaimynų, gali tik 
naujų retežių nukalti darbi
ninkų klasei, o ne išliuosuoti 
ją.” Ir ant pabaigos V. Kap
sukas griežtai pasako: “Nė 
cento naujai iškeptiems 
‘diplomatams’ su jų ‘nepri
klausoma Lietuva’!” (Vi
sur mano pabraukta. — 
Bešališkas.)

Tuo laiku drg. P. Grigai
tis buvo “Naujos Gadynės” 
redaktorius ir jis tame pa
čiame numeryje duodamas 
V. Kapsukui atsakymą nu
rodo, jog nėra da pervėlu 
kad ir tokiai mažai šaliai, 
kaip Lietuva, gauti nepri- 
gulmybę. Jis mano, kad 
kaip nėra dar išrištas klau
simas privatinės nuosavy
bės, taip dar neišrištas klau
simas ir tautų. Ir drg. Gri
gaitis tenai nesutiko su V. 
Kapsuko nuomone.

Taigi matome, kad musų 
dešinieji prikaišioja tą obal- 
sį drg. Grigaičiui ir bendrai 
socialistams neteisingai. A- 
not tos pasakos, jie girdėjo 
kad skambina, bet nežino 
nei kur, nei kas.

Bešališkas.

3,257,400 Gy vena iš 
WPA Paramos.
Washingtono žiniomis, 

dabartiniu laiku 3,257,400 
bedarbių gyvena iš WPA 
(Works Progress Administ- 
ration) organizuojamų vie
šųjų darbų.

Lapkričio 3 dieną prie 
WPA dirbo 3,262,669 be
darbiai. Tai aukščiausia 
skaitlinė, kokia yra kada 
buvusi WPA knygos. Nežiū
rint kad privatinėj pramo
nėj paskutiniais laikais dar
bai lyg ir pradėjo gerėti, 
Rboseveltas anądien pasa
kė, kad šelpiamųjų skaičius 
vargiai sumažėsiąs, nes visi 
bedarbiai nekuomet nebuvo 
šelpiami. Iš viso bedarbių 
yra apie 12,000,000, neskai
tant jų šeimynų. Privatinėj 
pramonėj visiems jiems dar- ■ 
bo nekuomet nebusią ir mi- 
lionus žmonių visuomet rei
kėsią šelpti iš valstybės iž
do.

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
SOFIJOJ.

Bulgarijos sostinėj Sofi
joj pereitą sąvaitę studen
tai įtaisė demontraciją ir 
reikalavo, kad butų peržiu-j 
reta taikos sutartis, kuria po 
karo kai kurie Bulgarijos 
pakraščiai buvo atiduoti Ju
goslavijai ir Rumunijai. Po
licija pradėjo studentus 
krikdyt ir kilo riaušės, ku
riose 6 studentai buvo su
žeisti.

MOKSLO ŽINIOS.jjl« . ...
Į OM-time Chautauqua tentl

I

Yla mėsai šaldyt.

Amerikoje beveik visi jau 
žino apie elektriškus šaldy
tuvus. Seniau tokių šaldymo 
priemonių nebuvo. Žmonės 
žinodavo tiktai paprastą le
dą. Dabar gi jau ir ledas ga
minamas mašinomis.

Atsiradus šaldymo maši
noms, gimė ir moderniškoji 
mėsos pramonė. Šviežia mė
sa sukraunama į vagonus 
arba į laivus ir tiek sušaldo
ma, kad ją galima siųsti už 
kelių tūkstančių mylių karš
čiausiu vasaros metu ir ji 
nueina paskirton vieton taip 
šviežia, kaip iš skerdyklos.

Bet nežiūrint šitų pageri
nimų, prieš mėsos pramoni
ninkus viena problema vis 
dar buvo neišrišta, būtent, 
kaip užšaldyti didedę jau
čio kulšį iš vidaus? Nes per 
didelį, apskritą, taukais ap
augusį mėsos gabalą šaltis 
greitai nepereina. Didelė 
jaučio ketvirtis gali pavir
šium sušalti į kaulą, tačiau 
jos vidury per ištisą parą 
mėsa bus dar šilta. Dėl to 
dažnai pasitaikydavo, kad 
daug brangios mėsos surug- 
davo, nors paviršium ji ir su
šalusi. Bet dabar mokslui 
pavyko nuveikti ir šitą kliū
tį. Wilsono and Co. mėsos 
firmos tarnautojai Chicago
je sugalvojo šaldomąją ylą. 
Tai yra apie dviejų pėdų il
gio nerūdijamo plieno tūba, 
kurios viduriu cirkuliuoja 
šaldomas šarmas. Tūbos ga
las yra smailas, kaip yla, 
taip kad ją galima perskro
sti didžiausio jaučio pastur- 
galinę ketvirtį ir mėsa už
šaldoma iš vidaus.

parodo, ar žmogui trūksta 
to vitamino, ar ne. Tas prie
taisas esąs pavadintas 
adaptometro vardu. Dakta
rai esą tokios nuomonės, 
kad adaptometras bus labai 
naudingas išradimas akių 
specialistams, mokykloms, 
armijai, laivynui, aviacijai, 
dirbtuvėms ir kitoms gyve
nimo sritims. Su jo pagalba 
visuomet busią galima pa
tirti, ar žmogui reikia vita
mino “A,” ar ne. Jeigu tik 
pasirodys, kad prie silpnos 
šviesos akys nemato, tai bus 
jau pirmas ženklas, kad 
žmogui ar vaikui reikia to
kio maisto, kuriame yra to 
vitamino. Vitaminas “A” 
gamina akies retinoj tą sub
stanciją, kuri būtinai yra 
reikalinga matymui silpnoj 
šviesoj. Tą substanciją silp
nina arba ir visai “išplau
na” aštriai žėrinti šviesa iš 
automobilių lempų. Tokia 
šviesa užgautos akys laiki
nai visiškai nieko nemato.

ŽYDA1 IR KATALIKAI.

“Draugas” daro palygini- 
mą tarp persekiojamų Vo- 

sykį sakėm, vietijoj žydu ir katalikų. 
‘ Sako:

“Kaip greit vokiečių naciai 
pradėjo juos, žydus, persekio
ti, tuoj apie tai sužinojo visas 
pasaulis iš visur pradėta reikš
tis jiems simpatija ir visoke
riopą paramą teikti. O kai šio
mis dienomis dar labiau ir 
žiauriau Vokietijos žydus pa
spaudė, Amerikos spauda dėl 
to didžiausią riksmą sukėlė, 
katalikų vyskupai griežtai už
protestavo, Prezidentas Roose- 
veltas tarė savo žodį, ambasa
dorių iš Berlyno atšaukė, dau
giau žydų iš Vokietijos į šį 
kraštą įleisti pažadėjo. Visa vi
suomenė suskato protestuoti 
prieš žydų persekiojimą.”

Bet štai kitas pavyzdis:
“Katalikai Vokietijoj taip 

pat yra persekiojami. Atimta 
jiems veikimo teisės, nusavin
tos mokyklos, persekiojami 
kunigai, ypač vienuoliai, kurių 
nemaža į kalėjimą sukišta, ne
maža jų žiauriai buvo sumuš
ta, užpuolami net kardinolai, 
bet vis dėlto nei šio krašto 
spauda, nei vyriausybė ir nei 
pati visuomenė iš to didelio da
lyko nedaro. Jei žydų naciai 
būt nepalietę, j katalikų perse
kiojimą tame krašte nei spau
da nei* organizacijos nebūt 
kreipę savo dėmesį. Dėl to nei 
ambasadorius nebūt buvęs at
šauktas iš Berlyno. Bet kai žy
dus paspaudė, rodos, pats pra
garas Vokietijoj atsivėrė!”

Kunigai sako, kad pasau
ly viskas darosi pagal Dievo 
valią. Taigi “Draugas,” kaip 
kunigų laikraštis, turėtų čia 
padaryti išvadą, kad Dievas 
daug geriau myli žydus, ne
gu katalikus.

SAKO, TAUTININKAI 
TYČIOJASI IŠ TAUTOS.

Rašydamas apie Smeto
nos “rinkimus,” South Bos
tono “Darbininkas’’ sako:

“Nežiūrint tos pagarbos, ku
rią neva visa Lietuva teikia p. 
Smetonai, jis vis dėlto taip su
tvarkė rinkimų mašineriją, 
kad rinkimai išeitų vien jo 
naudai. Reiškia, jis pats save 
išrinko, nes rinkikai jo buvo 
išrinkti. Ranka ranką numaz
gojo. Jei p. Smetona butų jau 
taip tikras, kad tauta jį gerbia 
ir myli, tai butų davęs valią 
visai tautai jį išrinkti. Kadan
gi jį rinko tik tautininkų par
tijos nariai, tai aišku, kad jis 
vien tautininkais tepasitiki. 
Kaip tą dalyką nevartaliosime, 
vis vien sušidąro ,, išvada, kad 
tautininkų partija skaudžiai iš 
tautos pasityčiojo. Tautos va
dui ar vadams taip elgtis ne
pridera.”

Gerai, kad “Darbininkas” 
nors dabar suprato tai, ką 
mes jau senai esam pasakę.

“malonės aktais” paleisda- j 
vo. Bet Lietuvos socialde
mokratai ir kiti laisvės gy
nėjai da ir šiandien tebesėdi 
kalėjimuose. Švenčiant Lie
tuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktį pereitą žiemą 
buvo paskelbta kaliniams 
amnestija, bet tik arkliava
giams ir Hitlerio agentams, 
aršiausiems Lietuvos prie
šams, o ne socialdemokra
tams, ne Lietuvos laisvės 
gynėjams.

Visa tai mums aiškiai ro
dė, jog karo stovis buvo lai
komas ne dėl to, kad lenkai 
turi Vilnių užėmę, arba kad 
hitlerininkai nori Klaipėdą 
atsiplėšti, bet vien dėl to, 
kad butų galima slopinti sa
vo žmones, kad saujalė 
smurtininkų galėtų prieš 
tautos norą išsilaikyti val
džioje. Todėl mes ir sakėm, 
kad tautininkų kalbos apie 
Vilnių “vadavimą” buvo 
blofas.

Dabar šitą patvirtino ir 
pati tautininkų valdžia. Pe
reitą sąvaitę per Generelinį 
Konsulatą New Yorke atėjo 
iš Kauno žinių, kad Smeto
nos kompanija jau pasira
šiusi su Varšuvos smurtinin
kais “spaudos nepuolimo 
sutartį,” Nors tas sutar
ties turinys nepaaiškin
tas, bet ką ji reiškia, galima 
jau numotyti iš jos pavadi
nimo—nepulti vieni kitų 
spaudoje! Tai reiškia, jog 
Lietuvos laikraščiam^-jau 
bus uždrausta rašylži, kad 
Vilnius yra . Lietuvos sosti
nė, kad ietik^'iurf mums jį 
sugrąžinti!.: T
i rĄįį gi tuomet veiks “Vil
niui Vaduoti Sąjunga?’’ ■

Tiesą pasakius, Vilniui 
vaduoti ji nieko neveikė ir 
pirma. Bet visgi ji rinko ne
va tam tikini pinigus ir ga
vusi iš Amerikos aukų daž
nai surengdavo Metropolio 
viešbuty linksmą rautą, kur 
“krupniku” savo drąsą su
stiprinę “vaduotojai” su
šukdavo: “Ei, pasauli! Mes 
be Vilniaus nenurimsim !*’ 
Dabar, rodos, ji negalės jau 
nei šitokių rantų 
jos leidžiamas 
“Musų Vilnius” 
kad—

“Gyvenamojo
• žiaurios, nežmoniškos aplinky

bės verčia mus užsidaryt savy
je, tramdyti jausmus ir slėpti 
mintis. Suprantame ir atjau
čiame nelengvą musų vyriau
sybės padėtį ir didžią atsako
mybę šiais sunkiais laikais.”

Vadinasi, “Vilniui Va
duoti Sąjunagi” jau uždaro
ma burna. Nevalia daugiau 
deklomuoti, “Mes be Vil
niaus nenurimsim!” Gal ne
valia bus ir “krupniko” už 
vilniečių sveikatą gerti!

Žinoma, tai nereiškia, 
kad Vilnius Lietuvai jau žu
vęs. Ateis laikas, kada jis 
sugrįš. Bet tai bus tada, ka
da Lietuvos ir Lenkijos 
žmonės sutraukys diktatūros 
pančius ir paduos vieni ki- 
iieųii Ghapgiškjis rankas.

kad saujalė

kelti, nes 
laikraštis 
praneša,

laikotarpio

SKIRTUMAS TARP PRO
LETARO IR LUMPEN- 

PROLETARO.

Šiandien musų spaudoje 
jau rečiau pasirodo žodis 
“proletaras,” o “lumpenpro- 
letaro” visai nesimato. Bet 
tai nereiškia, kad tokie ele
mentai jau butų visuomenėj 

| išnykę. Jie kaip buto, taip ir 
tebėra, ir “Vilniaus Žodis” 
aiškina, koks tarp jų skirtu- 

iinas. Sako:
"žodis ‘proletaras,’ regis, vi- 

viems yra žinomas. Mažiau jau 
girdima ‘lumpenproletaras.’ 
Tarp šių žodžių yra pagrindi
nis skirtumas. Proletaru api
brėžiama žmogus, netikusios 
visuomeninės santvarkos eko- 
nomiškan vargan ir skurdan 
jmurkdytas, {murkdė jį gyve
nimas. Bet neužgniaužė dva
siškai. Jo protas ir raumens 
nesitenkina gyvenamąja būk
le, stengiasi iškopti iš prara-

Šio vaizdelio viršuje yra parodyta senų laikų Chautauųua 
palapinė, kurią New Yorko valstijos metodistai pastatė 
Biblijos skaitymui. Prie Chautauq.ua ežero vasaros laiku 
suvažiuoja daug žmonių, kurie buvo kviečiami į tą palapi
nę Biblijos klausytis, čia atvažiuodavo savo “pamokslų” sa
kyt didis hunbugierius Billy Sunday ir “beždžionių prie
šas” nabašninkas Bryan. Bet dabar šitokių misijonierių 
vietą užėmė rimti švietėjai ir mokytojai. I Chautauąua pa
lapinę žmonės susirenka ir dabar, tik jau dabar tenai ne 
Biblija skaitoma, bet aiškinami praktiški ir naudingi daly
kai, kaip kūno kultūra, amatai, žemės ūkis ir tt.

jos, stengiasi kitonišką, nau
jesnį ir žmoniškesnį rytojų 
sau ir savo draugams kurti. 
Visai kas kita lumpenproleta- 
rai. Tai visuomenės atmatos, 
tai pačių blogųjų instinktų 
veikiamos, viską, kas darbo 
žmogui naudinga, ardančios ir 
griaunančios jėgos. Mieste jų 
pilna įvairiose landynėse. Kils 
riaušės prieš žydus ar kurią 
tautinę mažumą, lyg dėlės, iš
šliaužia iš savo laužų lumpen- 
proletarai ir eina rėkti—bliua- 
ti, daužyti ir grobti, šiandien 
vieną nurėks, ryt vakarykštį 
bičiulį apipuls ir apgrobs. Tai 
sugyvulinta, retai kada atitai
soma prigimtis.”
Taigi galima pakyti, kad 

lumpenproletaras yra pro
letaro priešas.

Laiškas iš Detroito.
Gerbiamoji “Keleivio” 

Redakcija! Prašau daugiau 
tokių korespondencijų iš 
Detroito netalpinti, kaip ta, 
[kuri tilpo 46-tame “Kelei
vio” numery, nes joje buvo 
užgauliojamas Dailės Cho
ras. Naudos iš to niekam nė
ra, bet blėdies gali būt, nes 
jaunuoliai tokiais raštais už- 
sigauna.

Dailės Choras yra progre
syvia, socialistinių pažiūrų, 
o tas žmogus, kuris parašė 
minėtąją korespondenciją, 
yra iš to choro išbrauktas, 
dėl to kad ardė ir šmeižė 
chorą kaip galėdamas. Pe
reitais metais jis šmeižė per 
“Naująją Gadynę,” o kai su 
jos redakcija susipyko, tai 
dabar j “Keleivį” rašo. Jis 
statosi kaip didelis veikėjas 
ir kovotojas už darbininkų 
reikalus, bet ištikro jis yra 
organizacijų griovėjas^ Jis 
yra pašalintas iš Amerikos 
Lietuvių Kongreso Detroito 
skyriaus ir iš kitų progresy
vių organizacijų.

Su pagarba,
K. šalovėjus.

17 KATALIKŲ PERĖJO 
LIUTERONŲ TIKYBON.
Somerset, Pa.—Clav Mur- 

ray’ų šeimyna, susidedanti 
iš 17 žmonių, pereitą nedėl- 
dienį čia priėmė liuteronų 
bažnyčios krikštą. Iki šiol 
Murray’ai buvo Romos ka
talikai.

SKUNDŽIA KOMU
NISTŲ PARTIJĄ.

Dies kaltina ją esant “sveti
mos vyriausybės agentu.”

Jungtinėse Valstijose yra 
išleistas įstatymas, kuris rei
kalauja, kad visų svetimų 
vyriausybių atstovai ir agen
tai šioje šalyje užsiregist
ruotų Valstybės Departa
mente, nurodydami kuriai 
valstybei ar svetimai orga
nizacijai jie tarnauja, kokiu 
budu jie tą patarnavimą at
lieka ir tt.

Taigi, pasiremdamas ši
tuo įstatymu, kongresmanas 
Dies, kuris tirinėja “prieš- 
amerikonišką veiklą,” ap
skundė Justicijos Departa
mentui Amerikos Komunis
tų Partiją, reikalaudamas 
traukti ją atsakomybėn, nes 
ji nėra užsiregistravus,; kaip 
įstatymas reikalauja, lcad ji 
“tarnauja svetimai vyriau
sybei.” Dies sakosi turįs sa
vo rankose pakankamai įro
dančių faktų, kad Amerikos 
Komunistų Partija esanti 
Komunistinio Trečiojo In
ternacionalo agentas, pildo 
to Internacionalo įsakymus, 
dirba jo naudai ir dalyvau
ja jo suvažiavimuose, kurie 
būna šaukiami Maskvoje.

Dėl “svieto akių” Dies 
pataria traukti atsakomy
bėn ir vokiškųjų fašistų 
“Bundą,” kuris taip pat ne- 
užsiregistravęS kaip sveti
mos valstybės agentas, nors 
ištikrujų toks yra.

Bet daugiausia Dies varo
si prieš kairiąsias organiza
cijas. Jis skundžia Justici
jos Departamentui net fede- 
ralės valdžios valdininkus, 
kurie priklauso prie Lygos 
už Taiką ir Demokratiją. 
Toliau jis skundžia visas 
organizacijas, kurios teikia 
kokią nors pagalbą Ispani
jos demokratijai, Amerikos 
Studentų Uniją ir visą eilę 
kitų grupių.

Ponas Dies “užmiršo” tik 
Romos katalikų bažnyčią, 
kuri tarnauja svetimai Vati
kano valstybei, renka jai pi
nigus ir tvarkosi popiežiaus 
leidžiamais įstatymais.

Naujas instrumentas akims 
tirti.

Kodėl nakties laiku būna 
daugiau automobilių nelai
mių, negu dienos šviesoj? 
Todėl, kad daugelio žmonių 
akys neghli’prie silpnos švie
sos prisitaikyt. Šitoks stovis 
yra vadinamas “naktiniu 
aklumu.” Medicinos ir opti
kos mokslai yra jau nustatę, 
kad kuomet žmogus naktį 
nieko nemato, tai jo siste
mai trūksta vitamino “A.” 
Dabar “Scientific Ameri- 
can” praneša, kad yra jau 
išrasta ir tam tikras instru
mentas, kuris per 5 minutes

Jūron nuskendusi upė.

Colorados upė, kuri teka 
per Colorados, Ūtos, Arizo
nos ir Californijos valstijas, 
yra išgraužus! per kalnus di
džiausią prarają, angliškai 
vadinamą Grand Canyon. 
Vietomis šito lovio sienos 
kįla daugiau kaip mylia 
aukštyn. Mokslininkai suva
žiuoja čia iš visų pasaulio 
kraštų tirti žemės sluogsnių. 
Gamta čia lyg tyčia išrėžė 
žemės plutoj giliausį griovį, 
kad žmogus galėtų skaityti 
savo planetos praeitį kaip iš 
knygos lapų. Illinojaus Uni
versiteto profesorius Fran
cis Shepard, kuris pereitą 
vasarą buvo nuvažiavęs tą 
prarają tirti, dabar praneša, 
kad apie tą vietą, kur Colo
rados upė įteka į Pacifiko 
vandenyną, yra nuskendęs 
jūron didelis Californijos 
pakraščio plotas — nusken
dęs kartu su buvusia jame 
praraja ii’ su visa Colorados 
upe. To didžiojo lovio dug
ne, po jura, upės srovė ir 
dabar da tekanti į Pacifiką 
per 30 mylių nuo pakraščio. 
Prof. Shepard sakosi paty
ręs šitą gamtos įdomybę 
tam tikrais instrumentais, 
kurie nuleisti juros dugnan 
registruoja vandens tėkmę.

Faktai, Kuriuos Verta Žinoti.

Čia yra parodyti trys įdomus dalykai: (1) garsus amerikie
čių poetas Edgar Allen Poe, kurio geriausią poemą apie 
juodvarnį Račkauskas yra išvertęs ir lietuvių kalbom (2) 
žirafa, kuri iš visų gyvulių turi ilgiausi kaklą,, nepaprastai il
gą liežuvį, bet visai neturi balso. (3) šv. Petro bažnyčia Ro
mioje yra didžiausia katalikų bažnyčia visame pasauly; ji bu
vo pradėta statyt 1506 metais, o pabaigta už 126 metų vėliau.

Chautauq.ua
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Lietuvių Socialistų Sąjun- tis pavasario sezonas busiąs 
’ . • . , geresnis; bet sunku jiemsgos 19 kuopos susirinkimas.

t i • io j u „ tikėti, nes visoje AmerikojeLapkričio 18 d. buvo ga- cjarbaį eįna nepergeriausiai, 
i svaibus L > . 19 kuop 1 Viršininkai spekuliuoja, kad cinrmmac! Amoriknc I ip. . . . - J 1

ną svarbus LSS. 19 kuopoi 
susirinkimas Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo name. 
Draugas Viznis trumpais 
bruožais apibrėžė Amerikos 
Lietuvių Kongreso Brookly- 
no skyriaus ' veikimą. Jis 
pranešė, kad iš priežasties 
Kongreso skyriaus sekr. J. 
Nalivaikos susižeidimo, 
Kongreso konferencija kol 
kas nebuvo sušaukta. Taip 
pat jis priminė, kad Kon
greso skyriaus komitetas 
mano turėti gana pasekmin
gą vakarienę. Politinio vei
kimo Kongreso komitetas 
neparodė, o kodėl, lai aš ne
žinau, sako drg. Viznis. Vei
kiausiai tas dalykas paaiš
kės konferencijoje.

Užakcentuota faktas, kad 
sekantį metą, vasario mėne
syje, pripuola socialistinio 
dienraščio “Naujienų” 25 
metų jubilėjus. “Naujienos” 
sulošė labai svarbų vaidme
nį lietuvių išeivijoje, o ypa
tingai vakarinėse valstijose. 
Nutarta todėl “Naujienų” 
25 metų sukaktį paminėti 
vakariene, kurią numatoma 
surengti 1939 metų vasario 
mėnesy.

Dvejos vestuvės.

Lapkričio 19 Angelų ka
ralienės bažnyčioje tapo su- 
vinčiavotas A. Linkus su 
Alena Vasauskaite. Abudu 
čia gimę ir augę jaunuoliai. 
A. Linkus gana smarkiai 
veikia Amerikos Darbo Par
tijoje, o ypatingai lietuvių 
14 distrikte. Jo jauna žmo
nelė energingai darbuojasi 
tarpe katalikų Angelų kara
lienės parapijoje. Jų vestu
vių pokilis atsibuvo bažnyti
nėje svetainėje ir daug da
lyvavo žmonių. Kaip jauna
vedžio, taip ir jaunosios tė
vai pokilio eigoje linkėjo 
jauniemsiems geriausio pa
sisekimo.. To jiems linkėjo 
ir giminės bei draugai, to 
jiems linki ir Katilius.

Lapkričio 20 susižiedavo 
toje pačioje bažnyčioje V. 
Paulauskas su Alena Saba- 
liauskiute. Abudu kriaučiai. 
Jaunikis dirba Šimėno dirb
tuvėje,! o, jaunoji—pas At- 
kočaitį. Vestuvių banketas 
atsibuvo SLA. nąrae, 193 
Grand st. Žmonių b ųvb! ga
na daug ir visi smarkiai ūžė. 
Linkiu ir tiems’ daug laimės 
įr pasisekimo šeimyniškame 
gyvenime.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno skyriaus 

vakarienė.

Lapkričio 19 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
me buvo Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyriaus Brookly- 
ne vakarienė. Nors oras pa
sitaikė lietingas, bet žmonių 
susirinko daugiau negu pfe- 
tys rengėjai tikėjosi. Vaka
rienės eigoje tapo iškviesti 
organizacijų dalyviai tarti 
po žodį kitą. Jie savo kalbo
se linkėjo A. L. Kongresui 
geriausio pasisekimo. Tas, 
žinoma, darė gražaus įspū
džio į klausytojus. Oficia
liai, rodos, organizacijos’ j 
A. L. K. vakarienę bilietus 
pirko: Kriaučių 54 skyrius, 
Dr. Martyno Liuterio Drau
gija ir Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas.

busianti New Yorke pasau
linė paroda paskatins dra
bužių fabrikantus daugiau 
jų gaminti, nes iš tolimų 
kraštų atvykę žmonės visgi 
ką nors atminčiai iš New 
Yorko pirksis. Gal būt jie 
ir turi kiek tiesos. Neužilgo 
gausime persitikrinti, ar mu
sų viršininkai ištiesų žino 
ką sako, ar ne.

Lietuvių siuvėjų 54 sky
rius susirūpinęs savo narių 
sunkia būkle. Pildantysis 
Lokalo komitetas kreipėsi į 
Joint Boardo. viršininkus, 
kad prieš šventes paskirtų 
siuvėjams nors kiek pinigų 
iš nedarbo apdraudos fon
do. Tiesa, apdraudos fonde 
yra neperdaugiausia pinigų, 
bet viršininkai mano, kad 
apie porą tūkstančių dole
rių musų lokalas galės gau
ti." Vis geriau, negu nieko. 
Jeigu tik bus kiek pinigų 
gauta, tai lokalo komitetas 
nieko nelaukęs išdalįs juos 
kriaučiams.

Kriaučių lokalo nepapra
stas susirinkimas bus gruo
džio 14 d., kaip 7:30 vaka
re, Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliube. Šis susirinki
mas yra prieš-metinis. Pa
prastai prieš-metiniuose su
sirinkimuose būna renkama 
veik visa lokalo valdyba. 
Tad kiekvieno kriaučiaus 
priedermė į šį' susirinkimą 
ateiti ir savo balsą atiduoti 
už tuos, kurie geriausiai jo 
nuomone rūpinasi lokalo ir 
visų kriaučių reikalais.

Vytautas Katilius.

PITTSBURGH, PA.
Bendras SLA. veikėjų pasi

tarimas dėl SLA. Centro 
kėlimo.

Lapkričio 9 SLA. 3-čio 
apskričio pastangomis LMD. 
svetainėje buvo sušauktas 
bendras SLA. Pittsburgho 
veikėjų susirinkimas. Tame 
susirinkime dalyvavo viso
kių pažiūrų veikėjai, prade
dant dešiniaisiais ir bai
giant kairiaisiais, reiškia, 
dalyvavo visokių pakraipų.

Pasirodo, kad tarpe Pitts
burgho SLA. veikėjų yra 
galimas bendras darbas 
svarbiais savo organizacijos 
reikalais.

Visapusiškai išdiskusavus 
vienbalsiai buvo užgirtas 
Pildomosios Tarybos tari
mas kelti Centrą į Penn- 
sylvaniją. Kaslink miesto, 
kuris Pennsylvanijos mies
tas butų SLA. Centrui tinka
miausias, tai paaiškės iš 
visuotino balsavimo, kur 
visos kuopos ir visi nariai 
galės spręsti. Pittsburgho 
SLA. veikėjų nuomonė, tai 
atsižvelgiant į Detroito sei
mo tarimą ir į geografišką 
visų kuopų esamumą Pitts
burghas yra tinkamiausias 
SLA. Centrui.

Tame reikale nutarta at
sišaukti į visas SLA. kuopas 
ir per spaudą supažindinti 
SLA. narius su Pittsburghu 
patariant balsuoti už Pitts- 
burghą kad butų įvykdytas 
Detroito seimo tarimas. Nes 
to reikalauja SLA. tvarka, 
kad seimų tarimai butų ger
biami ir vykdomi.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Kriaučių reikalai.
Kriaučiai jau eina 

jabaigos
prie 

jabaigos sezono. Senesni 
griaučiai dar nepamena to
nų blogų laikų, kaip perei
to pavasario ir šio rudens 

sezonas. Yra tokių dirbtu
vių, kad per tuos du senozus 
neišdirbo pilnos sąvaitės. 
Tiesa, unijos viršininkai ra
mina kriaučius, kad sekan-

Lewis sako, kad Pittsbur
ghas yra pasaulio dirbtuvė.

Atidarant CIO konvenci
ją lapkričio 14 d. John L. 
Lewis savo kalboje pareiš
kė, kad Pittsburghas esąs: 
“The Workshop of the 
World” (pasaulio dirbtu
vė) ir Pittsburgho didžiųjų 
plieno industrijų darbinin
kai sulošią tikrai milžinišką 
rolę organizuojant darbi
ninkus į Industrinę Uniją.

Skandalingos Bylos Dalyviai
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Iš kairės pusės čia yra parodytas Jungtinių Valstijų juros pakraščių sargybos viršininkas 
Irving Baker. Iš dešinės matome su .jauna ir dailia savo žmona žymų D-rą Kentą Berry iš 
Olympia, Wash. šis daktaras nužiūrėjo, kad karininkas Baker turi su jo žmona neleisti
nų santykių, todėl pasikvietė į talką keturis pažįstamus vyius, pagrobė Bakerj iš namų, 
išvežė j laukus ir nulinčiavo. Dabar D-ras Berry su savo talkininkais yra areštuotas ir kal
tinamas “Lindbergho įstatymu.”

Pasak Lewis, dėl tos prie
žasties ir CIO laiko pirmąją 
savo konstitucijinę konven
ciją Pittsburghe.

Tačiau reikia neužmiršti, 
nors CIO dar jauna organi
zacija bet jau yra milžinas, 
turi daugiau kaip 4 milijo
nus narių visame šiaurės A- 
merikos kontinento, nuo At- 
lantiko iki Pacifiko.
Pasirodo, kad Pittsburghas 

žymią rolę lošia netik pa
saulinėj industrijoj ir pre
kyboj, bet ir darbininku or
ganizavime. Reporteris.

WATERBURY, CONN.
Motiejų Pčžą palaidojus.
Lapkričio 16 rytą pasimi

rė senas Waterburio gyven
tojas, Motiejus Pėža, susi
laukęs 83 metų amžiaus. 
Amerikoj velionis išgyveno 
apie 53 metus. Lietuvoj ve
lionis Pėža buvo kilęs iš Vil
kaviškio apskričio, Paežerių 
valsčiaus, Bebrininkų kai
mo, Šunskų parapijos. Pir
mieji Motiejaus metai A- 
merikoj buvo pergyventi 
Shenandoah’ry, Pa., kur jis 
dirbo anglių kasyklose. Pas
kui Pėža gyveno nekurį lai
ką Massachusetts valstijoj, 
o iš tenai persikėlė į Connec- 
tieut. Čia iš pradžių dirbo 
fanuose, vėliaus apsigyveno 
Watęrburyje. Tai bus apie 
45 metai tam atgal. Atvykus 
a. a.-kun. Žebriui į Water- 
bury' organizuoti parapiją, 
Motiejus Pėža buvo išrink
tas ’parapijos, pirmininku. 
Bet, laimei, parapijonų jam 
neilgai teko būti, nes D-ro J. 
Šliupo mokslas padarė Mo
tiejų laisvamaniu.

Atvykus į Waterbury Kle
mensui Senkui, prasidėjo 
tarp lietuvių kultūrinis dar
bas. Įsikūrė Simano Dau
kanto teatrališka kuopelė, 
kuri suvaidino “Ponas ir 
Mužikai.” Tai buvo pirmuti
nis lietuviškas vaidinimas 
šioje kolonijoje. Veikalas 
buvo perstatytas Kl. Sen
kaus ir M. Pėžos pastango
mis. Senkus buvo režisie
rium ir lošė Megerskio rolę. 
Velionis Pėža buvo Alabur- 
dos rolėj. Tik pamanykite, 
žmonės: suvažiavę Lietuvos 
dvarų kumečiai ir kaimų 
ūkininkai, ' 
mažiausio

Kada tik būdavo rengiamas | 
balius, tai visuomet su ma-1 
žiuku vaidinimu.

Velionis Pėža vėliau dar-! 
bavosi Tėvynės Mylėtojų ' 
Draugijoj ir Lietuvių Lais-I 
vamanių Susivienijime.

1901 metų gegužės mene-1 
sį įvyko SLA. ęeimas Wa-| 
terbury. Seimo metu buvo' 
pastatytas scenoje veikalas■ 
“Keistutis,” kuriame velio-' 
nis Pėža taipgi dalyvavo, Į 
tik nepamenu kurioj rolėje, j

Velionis Pėža buvo vedęs j 
Mariją Laskevičiutę, kilusią: 
iš Naumiesčio apskričio, Ža- Į 
liosios valsčiaus. Bet jo 

i žmona mirė gana anksti, 
palikdama jam dvi mažas 
dukreles, Zuzę dviejų ir pu
sės metų, Neliukę astuonių i 
mėnesių. Nuo to laiko prasi-1 
dėjo velioniui Pėžai sunkios 
gyvenimo dienos. Antru 
kartu jis nevedė, tai dukre
lių auginimas liko ant jo 
vieno galvos. Tas, veikiau
sia, ir privertė jį pasitraukti 
iš visuomeninio veikimo.

Velionis išdirbo Water- 
bury Clock Co. dirbtuvėj 
apie 45 metus ir uždirbo ne
blogai, tačiau rūpestingai 
Auklėjant mylimas dukreles 
reikėjo nemaža išlaidų, to
dėl sutaupu velionis nepali- 

Iko. Bet jo laimei, nors ir gi
lios senatvės žmogus, vis 
galėjo dirbti savo amato 
d arba iki šių metų pavasa
rio. tik per kelis mėnesius 
šiais metais gavo iš valstijos 
senatvės pensija. Mirė pa
sirgęs tik dvi sąvaitės.

Velionis Motiejus Pėža 
didesnę savo ilgo amžiaus 
dalį išbuvo laisvamaniu ir 
mirė kaipo tokis. Šių metų 
18 lapkričio dieną palaido
tas Waterbury lietuvių lais
vose kapinėse.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė!

Seserunaitis.

NEKROLOGAS.
A. a. ANTANAS ŽEB

RAUSKAS.
Holyoke, Mass. — Spalių 23, 

Holyoke ligoninėje mirė plačiai 
žinomas verslininkas Antanas 
Žebrauskas, sulaukęs 55 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos velionis 
paėjo iš Suvalkijos, Punsko pa
rapijos, Aglinių kaimo. Velionis 
išgyveno Holyoke 35 metus, lai
kė valgomų daiktų krautuvę ir 
būdamas vertelgystėj per 22 
metus įgijo pas šios kolonijos 
žmones gilią simpatiją. Velionio 
draugai ir giminės prisiuntė 
daugybę gėlių, apie 200 vainikų 
buvo sudėtų aplinkui grabą; dvi 
pilnas mašinas prikrovė lydint 
velionį į kapus. Palydėjo di
džiausia minia žmonių į Kalva
rijos kapus Holyoke, Mass. Kun. 
Puidokas ant kapo pasakė atsi-

I sveikinimo prakalbą.
Velionis Antanas prigulėjo 

i šv. Kazimiero Dr-joje, visados 
■ dalyvavo visokiuose jos paren- 
i gimuose ir visados dr-jai ren
giant kokį nors pokilį gausiai 
aukaudavo. Velionis mylėjo ap- 
švietą ir remdavo lietuvių vie
šus apšvietos reikalus. Buvo 

i “Keleivio” šalininkas ir ilgus 
Įmetus jį skaitė.

A. a. Antanas Žebrauskas.

CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS
Nežinia kur išvažiavo 

kun. Karužiškis.

Naujosios parapijos kle
bonas kun. A. Karužiškis 
apleido Clevelandą, bet 
niekam nepasakė, kur ir dėl 
ko jis likos iškeltas. Lapkri
čio 13 dieną buvo surengtas 
išleistuvių bankietas ir da
lyvavo nemaža publikos, ta
čiau ir čia nepaaiškinta, kur 
minėtas klebonas iš Cleve- 
lando išvažiavo. Paprastai, 
kuomet kunigas būna per
keliamas į kitą koloniją ar 
parapiją, tai būna viešai pa- 
rapi jonams pranešta, bet 
čia viskas apsupta paslapti
mi. Todėl eina visokios kal
bos. Bažnyčios organas 
“Lietuvių Žinios” nieko ne
sako, tik paminėjo apie iš
leistuvių bankietą. O kur 
klebonas dingo, tai visai ne
užsimena.

Daugelis parapijonų ap
gailestauja, kad kun. karu
žiškis turėjo šią koloniją ap
leisti. Jis buvo vienas iš tų 
plačiau žiūrinčių kunigų ir 
susitaikydavo su įvairių pa
kraipų žmonėmis; jis buvo 
daug draugiškesnis negu ki
ti kunigai. Religijos jis ne
brukdavo tiems, kurie aukš
čiau jos pakilę ir nenori su 
ja nieko bendra turėti.

Kito klebono dar nėra pa
skirta naujai parapijai. Lai
kinai tą vietą užima vikaras 
kun. Steigmanas, kuris taip
gi yra iš plačiau žiūrinčių 
kungų.

licija suima apie 700 asme
nų už įvairius prasikaltimus 
su automobiliais.

Jonas Jarus.

Kas Mums Rašoma
Philadelphia, Pa. Lapkri

čio 20 Lietuvių Taut. bažny
čios parapija surengė gražų 
paminėjimą kun. J. Žitkui 
penkių metų jo darbuotės 
toje parapijoje. Pirmiausiai 
visiems svečiams buvo duo
dama gardi vakarienė. Tar
pe vakarienės buvo pasaky
ta daug gražių kalbų ir pa
reikšta kun. J. Zittui gerų 
linkėjimų už jo gražų ir 
nuoširdų parapijos tvarky
mą. Buvo pareikšta ir kelia- 
tas gardžių juokų. Gražiau
sią kalbą pasakė kun Zittas 
perbėgdamas savo penkių 
metų veikimą Philadelphi- 
joje."

Parengime dalyvavo daug 
lietuvių ir keliolika svetim
taučių ir visi svečiai buvo 
labai patenkinti.

Po vakarienės buvo šo
kiai ir jaunimas gražiai 
linksminosi. Philadelphijos 
lietuvių tautiškoj parapijoj 
yra pavyzdingas draugišku
mas ir nuotaiki veikla. Lin
kėtina kun. Zittui ir toliau 
taip pavyzdingai darbuotis 
liet, neprigulmingoje para
pijoje. Taut. parapijonas.

Politikierių suktybėms ne
simato galo.

kurie neturėjo 
supratimo ką 

reiškia žodis “teatras,” o 
ėmėsi artistų darbo! Ir vei
kalas “Ponas ir Mužikai” 
paliko Waterburio lietu
viuose gana gerą įspūdį.

Vėliaus Simano Daukan
to teatrališka kuopelė pa
statė visą eilę mažesnių vei- 
kaliukų. Tada Waterbury 
buvo tik trys pašalpinės į 
draugijos, būtent: švento 
Kazimiero, Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedemino 
ir Lietuvių Ukėsų Kliubas.

WATERBURY, CONN.
Mirusių žmonių profesio-, 

nalas.

Čia visiems lietuviams ge
rai žinoma J. D. nelabai se
nai buvo nuvykęs į Lietuvą. 
Dabar, sugrįžęs iš fašistinės 
Lietuvos tas žmogus lankosi 
po Waterburio lietuvių kliu- 
bus ir bando užbaltyti pre
zidento Antano Smetonos 
režimą. Bet man rodos, kad 
Waterburio lietuviai žino 
kur reikia kreiptis Lietuvos 
reikalais. Jie gali kreiptis 
prie tokių žmonių, kurie ko
voja už atsteigimą Lietuvos 
demokratijos. Waterburio 
pažangi lietuvių visuomenė 
padarytų klaidą, jeigu ji lei
ptų tokiam asmeniui, kuris 
; remia fašistinę diktatūrą, 
pasinaudoti musų doleriais.

Kastriškių Vienuolis.

HARTFORD, CONN.
Per medį nepamatė girios.

Nesenai anglų spaudoje 
pasirodė kun. Jono J. Am- 
boto trijų mėnesių kelionės

Miesto politikieriai dejuo- po Europą įspūdžiai. Šitas 
ja, kad žada daugelį paleisti; kunigėlis rašo apie Lietuvą, 
nuo WPA darbų. Sakoma,. paliečia Lietuvos agrikultu- 
kad vėl jau trūksta' pinigų.' — ‘---- ’--J T i-------------
Pas politikierius visuomet 
trūksta pinigų. Bet jeigu jau 
federalė valdžia, valstijos 
ir miestai su bankais pinigų 
neturi, tai kas gi juos visus 
turi? Juk darbininkai jų irgi 
neturi, o Amerika yra tur
tingiausia šalis pasaulyje. 
Tai kas gi tuos turtus laiko 
savo kišeniuje? Darbo žmo
nės turi atsidaryti savo akis 
ir pažiūrėti, ką visokie suk
čiai daro. Nes jeigu žmonės 
neprotaus, tik kas metai bal
suos už savo išnaudotojus, 
tai tolyn jie bus vis daugiau 
ir daugiau išnaudojami.

Republikonų partija pra
neša, kad jai kainavo $169,- 
000 išrinkti John W. Bri- 
ckerį gubernatorium. Ir dar 
giriasi, kad “išrinkome tei
singą žmogų.” Bet kas atly
gins tas išlaidas, jeigu ne 
politiški graftai? Visi gerai 
supranta, kad nei Brickeris, 
nei kitas iš savo kišenės to
kių didelių sumų neleis, jei
gu nesitikės atsiimti jų su 
magaryčioms. Pinigai būna 
surinkti iš tų, kurie tikisi 
pelnyti, jeigu jų kandidatas 
bus išrinktas. O teisingai 
pasipelnyti juk negalima. 
Pasipelnyti galima tik per 
politišką graftą iš tų pinigų, 
curiuos piliečiai sumoka 
<aip mokesčius.

i

Darbai eina prastai.■>
Darbai musų mieste eina 

prastai. Nekurios dirbtuvės 
buvo kiek pradėjusios smar
kiau dirbti, bet ir vėl atslū
go. Pasirodo, kad nedaug 
yra pirkėjų gaminamom 
prekėm. Jeigu darbininkai 
pinigų neturi, tai pagamintų 
produktų negali išpirkti. To
kiu budu darbai negalės nei 
kiek geriau eiti, kol darbi
ninkų algos nebus tiek pa
keltos, kad jie galėtų paga
mintus produktus išpirkti.

Laidojimu rūpinos čia augęs 
lietuvis jaunuolis Vladas Aren
tas, jis kaipo jaunas ir sugabus 
vyras labai pavyzdingai 'Sutvar
kė reikalus ir pateikė velioniui 
glaudų paskutinį patarnavimą., I

Velionis A. Žebrauskas paliko 
dideliame nubudime moterį ir 
tris sūnus Antaną, . Praną ir 
Jurgį. Taipgi tris brolius—Jur
gis ir Mikolas gyvena Hndyoke, 
ir Leonas, Lietuvoje „Tris sese
ris, Kotriną Saviskienę, New 
Britain.-Conn., Oną Matulevi
čienę, Holyoke ir Marijoną Osi- 
pavičienę,, Lietuvoje.

Velionės žmona ir našlaičiai 
šiuomi dėkuoja visiems, kurie 
dalyvavo šermenyse, palydėjo į 
kapus ir už paaukautus vaini
kus velioniui. Taipgi dėkuoja 
šv. Kazimiero dr-jos nariams už 
suteiktą paskutinį patarnavimą 
velioniui palydint į amžiną atil
sį. Antanas Razukevičius. do gatvėse. Kas sąvaitė po

Tą ir sako, kad Lietuvos 
! žmonės dabartiniu laiku 
I užganėdinti valdžios “geru 
tvarkymu” šalies.

Žinoma, kiekvienoj šaly 
gali būti laimingų ir paten
kintų žmonių, nežiūrint ko
kiam skurde ir varge gyven
tų liaudis. Ir kun. Am botas 
matė Lietuvoje kelis laimin- 

jgus, bet nematė tūkstančių 
nelaimingųjų. Kitaip pasa
kius, jis per medį nematė gi
rios. Jisai nematė, kad Lie
tuvos ūkininkai paskendę 

į skurde; kad Lietuvos politi
niai kaliniai, kurie kovoję 
už Lietuvos laisvę-, sugrusti 
lį bendrus kambarius su 
I džiovininkais. Ir šis duslų 
ganytojas nerijate, kad Lier 
tuvos visuomenė nepaken
čia Smetonos režimu. Bet 
žinoma, 
Lietuvos valdžią, 
kunigėlio šalininkai 
Lietuvos ...........
prie valdžios lovio ir ėda ab
raką kartu su Lietuvos dik
tatorium A. Smetona? Juk 
dabartiniu laiku Lietuvoje 
randasi virš 1,198 Romos 
katalikų kunigų, „kuriems 
nuo 1928 ligi 1936 metų iš 
valstybės iždo išmokėta 
11,417,655 litai, maždaug 
apie pusantro milijono, per 
metus! Bet tai da ne viskas. 
Už tikybos dėstymą aukš
tesnėse ir vidurinėse moky- 
kyklose per paskutinius aš
tuonerius metus kunigams 
išmokėta per 1,800,000 litų. 
Ir tuo pačiu laiku Lietuvos 
dvasiškija turi didelių privi
legijų iš valdžios.

Na, tai kaipgi tokią val
džią kunigas peiks? Reikia 
sakyti, kad “visi ja paten
kinti.”

Bet ne visuomet taip bus. 
Susipras žmonės ir Lietuvo
je. Kunigėlius jie tada pa
siųs pelkių sausinti ir kelių 
taisyti per Lietuvos kaimus.

Kastriškių Vienuolis.

kaip galima liesti 
kuomet 

arba 
dvasiškija stovi

Nuo pirmos šių metų die
nos automobilių nelaimėse 
žuvo 112 žmonių Clevelan-

Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai g»aži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ka’-» ................................... 60c.
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—Labas vakaras, tėve!
—Labas, labas, vaike! 

Gerai, kad mudu susitikova. 
Aš norėjau paklausti tavęs 
vieno daikto.

—Apie ką?
—Ar norėtum, Maike, 

gauti nais prezentą ant Kris- 
mų?

—Nesakyk, tėve, “nais 
prezentą ant Krismų.” Sa
kyk: “gražią dovaną Kalė
doms.”

—Na, gerai, ar tu norė
tum gauti gražią dovaną?

—Kodėl ne!
—Olrait, Maike, tai aš 

pasistorosiu, kad tu ją gau
tum. Ale ir tu turėsi man ką 
nors užfundyt.

—O ko tavo širdis trokš
ta, tėve '!■ ■ ........

—Maike, jeigu tu nori ži-* 
not, ko trokšta mano širdis, 
tai tu nupirk man kvortą 
ruginės, ba mano džiogas 
senai jau išdžiuvęs. Dali- 
buk, vaike, anei lašo. Jau ir 
ta gyvatė išdžiuvo, ką per 
švento Kazimiero atlaidus 
buvau parsinešęs iš raisto 
ant liekarstvų.

—Bet aš šitokiems daly
kams nepritariu, tėve. Aš 
galiu užrašyt tau laikraštį 
metams.

—Ne, Maike, aš noriu 
šnapso. Dabar ateina žiema, 
tai man reikalingos lie- 
karstvos nuo šalčių.

—Palauk, tėve, bet kokią 
dovaną ketini man gauti?

—Maike, aš tau gausiu 
kavalerską Smetonos meda
lį. Tik vakar gavau iš Bruk- 
lyno gromatą, kad Smeto
nos paslas Jurgelevičius par
sitraukė iš Kauno visą bak- 
są ordinu ir dabar neturi kur 
jų dėti. Taigi gavau pasiūly
mą, kad išdalyčiau juos sa
vo vaiskui. Ale mano vyčiai 
nenori tautiškų medalių ne
šioti, todėl aš pastanavijau 
nors vieną tau užfundyt. 
Gal tave mergos geriau my
lės, kaip turėsi ordiną.

—Ačiū, tėve, už tavo ge
rus norus,, bet tokios dova
nos aš nenoriu.

—Na, tai kur mes tuos 
medalius dėsim, Maikė? 
Juk į bačką išversti tautišką 
tavorą nepritiktų.

—Man tas nerupi, tėve.
—Olrait, Maike, tai da

bar tu turėsi kitą klausimą 
man išvirOzyt. Pasakyk, ar 
teisybę gazietos rašo, kad 
Smetona pakasavojo Vil
niui Vaduoti Susaidę?

—Išrodo, kad teisybė.
—Na, tai kaip dabar bus 

su Vilnium?
—Bus kaip buvę.
—Na, o musų SČeslyvos 

Smerties Susaidė rikiavosi 

i
I

jau važiuoti paliokų varyt iš 
Gedimino stalyčio®. Aš jau 
ir šoblę išsigalandau. Turė
jau da iš krajaus atsivežęs 
su titnagu šaujamą pištalie- 
tą, tai tą atidaviau zakristi
jonui.

—Su titnagu šaujamą?
—Jes, vaike, su titnagu 

šaujamą.
—O kas tai per ginklas?
—Tai toks z b rajus, Mai

ke, ką Polščiaus laikais Lie
tuvos ponai maskolių? šau
dydavo. Iš vieno galo reikia 
užtaisyt, o iš kito su titnagu 
piąraką uždegt. Ir neblogai 
šauna. Teisybė, liupka tru
putį sulenkta, ale kaip pa- 
cieliuoji į priešingą pusę, tai 
gali patropyt kur reikia. Sy
kį per Fordžiulajų šoviau 
katiną savo jarde ant tvo
ros, tai pusę vuodegos nune
šė. Na, o jeigu taip į palioką 
patriopytum, tai smertis ant 
vietos. Taigi buvom jau ne-, 
šlekčiausia apsiginklavę ir 
mislinom Vilnių išvaduot, o 
dabar kas?...

—Vilnius, tėve, bus išva
duotas, tik ne tokiais pišta- 
lietais. Jį išvaduos iš Lenki
jos ponų valdžios pačių len
kų liaudis, taip kaip rusų 
liaudis išvadavo iš caro val
džios visą Lietuvą.

—Na, tai gerai, Maike. 
Dabar aš jau miegosiu spa- 
kainas.

CAL1FORNIJOJ DEGA 
MIŠKAI.

Jau kelinta sąvaitė Cali- 
fornijoj siaučia girių gais
rai ir kas sykis eina vis pla
tyn. Iki pereitos subatos jau 
buvo ugnies sunaikinta 75,- 
000 akrų gražiausio miško 
ir 300 triobėsių. Kovojant 
su gaisru apdegė 78 žmonės. 
Nuostoliai apskaitomi jau į 
$4,000,000, ir ugnis da ne
sulaikyta.

50 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
SNIEGO PŪGAS.

Associated Press surinkto
mis žiniomis, per paskutines 
sniego pūgas Jungtinėse 
Valstijose žuvo 50 žmpnių. 
Pūgos prasidėjo per Thanks- 
givmg Day, 24 lapkričio, ir 
aprimo tik 27 lapkričio va
karą. Tokių sniego audrų 
šiuom laiku nėra buvę jau 
per 57 metus.

IR JAPONIJA PRIEŠ 
ŽYDUS.

Pasirašiusi su Vokietijos 
naciais sutartį, Japonija ir
gi pradėjo persekioti žydus. 
Kobės mieste jau pašalinti 
visi žydai iš muzikos kon
servatorijos.

BURTININKAVIMAS AUSTRALIJOJE.
Nusikaltusieji pakabinami

ant stulpų.

Australija priklauso Di
džiosios Britanijos imperi
jai. Ji dar iki šiol labai retai 
teapgyventa, nes šiuo laiku 
Australijoj tėra vos apie 
10,000,000 gyventojų. Iki 
atradimo čia gyveno visiš- 

. kai žemos kultūros malajų 
! rasės gyventojai. Pradėjus 
j Australiją užplūsti baltie- 
j siems, čiabuviai vis labiau ir 
i labiau buvo nustumiami kra- 
I što gilumon, į miškus ir dy
kumas. čiabuviai nepapras
tai smarkiai ėmė išmirti. 
Šiandien jų bėra likę visiš- 
‘kai nedaug.

Nors baltieji ir turi jiems 
įtakos, tačiau jų kultūros ly
gis vis dėlto tebėra labai že
mas. Net drąsiai galima bu
tų pasakyti, kad senieji Au
stralijos gyventojai šian
dien tebėra vieni iš žemiau
sios kultūros žmonių.

Gyvena jie daugiausia iš 
medžioklės ir rinkdami lau
kinius vaisius. Kai kurios gi
minės yra klajoklės, o kitos 
gyvena kaimeliuose. Kai
meliuose yra pastatytos tam 
tikros palapinės, kuriose gy
ventojai slepiasi nuo lietaus 
ir audrų.

Austraiiečiuose nepapras
tai didelės reikšmės turi 
burtininkai. Dažnai burti
ninkai yra ir giminių vyres
nieji. Australiečiai burti
ninkams nepaprastai tiki; 
manydami, kad jie tikrai 
burtais gali žmogui padėti 
arba jam pakenkti.

Nusikaltusieji prieš burti
ninkus nepaprastai smarkiai 
baudžiami. Kai kuriose gi
minėse yra paprotys, kad 
nusikaltęs prieš burtininką 
pakabinamas ant stulpo ir 
čia visų gyventojų nukanki
namas. Pabėgti nusikaltu- 
siajam labai sunku, o jei ku
riam ir pavyksta pabėgti, 
•tai-- dažniausiai jis yra su- 
rand; ms. Pasirodo, kad 
tokiam pabėgėliui yra at
siunčiamas tam tikras kau
las, vadinamas “mirties 
kaulu,” kuris turi reikšti, 
kad esi pasmerktas mirti ir 
turi sugrįžti savo kaiman.

Nesenai Queenslando val
stybėj, Australijoj, anglų 
policijos viršininkas major 
ras Aubrey pergyveno tokį 
įvykį. ,1

Prieš trejus metus pas 
majorą užėjo vienas čiabu
vis. Jis pasipasakojo, kad: į 
Windorah miestą jis atėjęs 
pėsčias iš savo kaimelio, a- 
pie 300 kilometrų, nes iš te
nai jis turėjęs bėgti. Esą, jis 
susipykęs su burtininku ir 
jam gręsusi didelė bausmė, 
todėl jis nutaręs pabėgti. Jis 
įrašė policijos viršininką, 
tad jam duotų kokio darbo. 
Majoras Aubrey pasiliko jį 
pas save tarnu. Jo vardas 
buvo Wagga. Jis pasirodė 
geras ir stropus tarnas, ma
joras Aubrey jį pamilo.

Prieš kiek, laiko Wagga 
pasidarė nepaprastai nubu
dęs. Majoras paklausė, kas 
jam yra. Wagga atsakė, kad 
jį esą susekę ir jis turįs grįž
ti į savo kaimą. Tenai jis 
esąs nuteistas mirties baus-; 
me. Majorui tai atrodė labai tik sloga tepasidarytų, butų 
keista ir jis į tai nedaug dė- pusė bėdos; tačiau dažnai 
mesio tekreipė. Bet štai vie- tik slo^a prasideda, o ve
ną rytą Wagga dingo. Ilges- liau rimtesnės ligos susarg- 
nį laiką jam nesugrįžus, Au- dina visą kūną. Tat pasida- 
brey nutarė ištirti, kas čia Į ro šitaip, žmogus, turįs slo- 
per dalykas yra. Jis pasiėmė'gą, nuolat kosti, čiaudi, 

šnypščia nosį; dėl visų tų 
veiksrhų išburkusi ir susto
rėjusi nosies gleivinė plėvė 
sutrūksta. Kad ir per labai 
menkučius sutrukimo plyše
lius visokių ligų perai (bak
terijos) lengvai įlenda į no
sies gleivinę plėvę. Ta glei
vinė plėvė, kol yra sveika, 
sugeba ligų perus nugalėti; 
bet kada dėl peršalimo pa
tinsta, pabrinksta ir pakin
ta, ji ligų perų nebesunaiki- 
na, ir bakterijos tokioj išpu- 

ir jos gy
vose, pradeda gerai veistis, 
įgauna daugiau jėgų, lenda

išlakstytų į visas puses. Po
licininkai greitai pasigriebė 
Waggą, įsisodino automobi- 
lin ir nudumė atgal miestan. 
Wagga buvo nuvežtas ligo
ninėn, tačiau praėjo kelia
tas sąvaičių, kol jis pasvei
ko.

Dabar Wagga papasako
jo, kaip visa tai atsitiko. | 
Esą, jis gavęs “mirties kau- j 
lą,” kurį jam nežinia kas( 
įkišo. O pagal jų papročius: 
esą taip: jei mirusio žmo- į 
gaus kaulas yra nematant! 
ir nežinant kam nors atne
šamas ir įkišamas kišenėn, 
tai tas yra pasmerktas mir-' 
ties bausme ir būtinai turi l 
atsiduoti mirčiai. Matyti, 
kaimelio burtininkas, su ku
riuo Wagga susipyko ir nuo 
kurio keršto pabėgo, nenu
rimo tol, kol nesurado Wag-!

KAIP ŽMONĖS PERSISALDO
IR KAIP TO IŠVENGTI.

ir žiemos metu 
susirgimai taip

Rudens 
padažnėja 
vadinamomis persišaldymo 
ligomis: sloga, gripu, plau
čių uždegimu ir tt. Šiame 
straipsnely noriu papasa
koti, kodėl žmonės persišal
do, kaip pats persišaldymas 
įvyksta, taip pat kaip iš
vengti persišaldymo ir dėl 
jo atsirandančių susirgimų.

Žmogaus kūno šilima yra 
98.4 F. laipsnių, o aplinku
mos oras visada yra šaltes
nis. Todėl žmogaus kūnas 
nuolat vėsta, savo šilimą lei
džia į aplinką. Jeigu žmo
gaus kūnas atvėsta paleng
va, jeigu palengva vesda
mas ir gerokai sušąlą, tat 
kunui labai smarkiai da ne
pakenkia. Kas kita būna, 
kada žmogaus kūnas arba 
jo kuri nors dalis staiga at
vėsta. Persišaldymu todėl 
mes ir vadiname staigų, 
greitą kuud arba jo dalies 
atšalimą. Kad geriau su- 
prastume, kodėl staigus kū
no arba jo dalies atšalimas 
yra kenksmingas, panagri
nėkime, kas darosi žmogaus 
kūne staigaus atšalimo me
tu. Šąlančio žmogaus oda 
pabala, nes, odos kraujagys
lės susitraukia. O kada krau
jagyslės susitraukia, jos iš 
savęs kraują išvaro giliau į 
kūną. Kraujo susitelkimas 
gilesnėse kūno dalyse nėra 
visam kunui sveikas reiški
nys, ypač jeigu tas susitelki
mas įvyksta staiga ir visai 
prie to nepripratusiam žmo
gui. Nuo staigaus peršalimo 
tas pat darosi burnos ir ypač 
nosies gleivinėj plėvėj: pir
ma ta plėvė pabąla, nes 
kraujo gyslos susitraukia. 
Paskui kraujagyslės per
daug išsiplečia, į jas priteka 
daug kraujo, gleivinė plėvė 
parausta, išpursta ir su
minkštėja. Iš jos pradeda 
sunktis gleivėtas skystis, ku
ris pradžioj yra bespalvis, 
skystas, o paskui pradeda 
tekėti gelsvas ir tirštas. Dėl 
perdaug išburkusios gleivi
nės plėvės, nosies tuštimas 
susiaurėja, kaip sako, nosis 
užgula. Taip pasidaro sloga.

Jeigu dėl persišaldymo 

keliatą policininkų, sėdo au- 
tomobiliun ir išvyko į Wąg- 
gos kaimelį, kurio vietą tar
nas jam buvo nupasakojęs. 
Kelionė, žinoma, buvo sun
ki ir varginanti — reikėjo 
keliauti per džiungles, kur 
nėra jokių kelių. j .

Policininkai kaimelin at
vyko kaip tik laiku. Negrų 
kaimely jie pamatė išgąstin
gą vaizdą: Wagga kabojo 
ant stulpo, jau beveik visiš
kai be jėgų, o kaimelio gy
ventojai šokinėjo ir laidė į jį rijusioj gleivinėj i 
strėles. Užteko poros revol- vuose pradeda gera 
vėrių šūvių, kad gyventojai

gos. O sužinojęs, kame gy
vena pabėgėlis Wagga, at
siuntė jam “mirties kaulą.” 
Kokiu budu kaulas buvo 
atneštas į Audrey namus ir 
įkištas Waggos kišenėn, nie
kas nematė ir nežino.

Radęs kaulą, Wagga vis
ką supratęs ir jis geriau nu
taręs pats sugrįžti kaimelin 
ir atsiduoti į burtininko ran
kas. Ir burtininkas jį liepęs 
prikalti prie stulpo. Jei jie 
nebūtų spėję atvažiuoti, 
Wagga butų buvęs nukan
kintas.

Waggai papasakojus to
kius dalykus, Aubrey įsakė 
policininkams sugrįžti į kai
melį ir suimti burtininką.

Iš šito pavyzdžio matome, 
koks tamsumas dar tebe
viešpatauja Austrą 1 i j o s 
džiunglėse, nors baltojo 
žmogaus kultūra vis labiau 
ir labiau apvaldo Australiją.

giliau, dasigauna ligi krau
jo gyslų, su krauju nuteka į 
visą kūną ir jame paplinta. 
Tokiu budu persišaldymas 
ir dėl jo atsiradusi sloga pa
deda visokių ligų perams 
patekti į kūną ir jį susarg
dinti.

Žinoma, ne visada dėl 
slogos žmogus suserga ku
ria kita smarkia liga, nes 
žmogaus kūnas gali ir sten-' 
giasi ligų sukėlėjus nugalė
ti. Bet labai dažnai dėl per
sišaldymų žmonės labai 
sunkiomis ligomis suserga. 
Būna kartais ir taip, kad slo
ga praeina, o tik vėliau 
žmogus suserga kuria kita 
liga. Tat pareina nuo to, 
kad ligų perai, patekę su 
krauju į kūną, dar veisiasi, 
dauginasi, tik kada jų labai 
daug prisiveisia, sukelia vi
so kūno ligą. Vienų ligų pe
lai veisiasi labai greitai, ki
tų lėčiau, ir kartais praeina 
1—3 sąyaitės kol liga pasi
reiškia.

Kad žmogaus kūnas pasi
darytų persišaldymams at
sparesnis, reikia jį užgrū
dinti, pripratinti lengviau 
pakelti aplinkumos šilimos 
ir šalčio pasikeitimus. Kūną 
grūdinti reikia palengva. 
Pripratinti reikia plautis 
šaltu vandeniu, dėvėti tin
kamus rubus ir tt. Apie kū
no grūdinimą galiu duoti 
keliatą patarimų, kurių ypač 
rudens metu reiktų laikytis, 
kad neperšaltume.
. Sušlapus, reikia pakeisti 
rubus sausais,, nes šlapiais 
rūbais apsirengus, greičiau 
peršąlama. Jeigu greit ne
galima persivilkti, reikia 
judėti, krutėti, nes judąs ir 
dirbąs žmogus ne taip greit 
peršąlą. Sušilus ir suprakai
tavus lauke dirbant, nesto
vėti poilsio metu, bet vaikš
čioti ir judėti. Sušilusiam ir 
suprakaitavusiam kenkia 
smarkus vėjas ir skersvėjis. 
Nekvėpuoti pro burną, bet 
visada pro nosį. Kambary 
nepriprasti sėdėti-prie pe
čiaus. Šilčiau reikia apsi
rengti, kada oras drėgnas ir 
lauke rūkas. Saugotis su
šlapti kojas. Visada kojas ir 
pilvą laikyti šilčiau apdeng
tus, kaip galvą ir krutinę, 
nes pas mus yra įprasta da
ryti atvirkščiai. Žinok, kad 
labai pervargę, persidirbę, 
nusikamavę, nedamiegoję 
žmonės greičiau persišaldo. 
Žodžiu, kad neperšaltume, 
visur reikia laikytis saiko: 
rengtis ne per šiltai ir ne 
per šaltai; nepersidiibti, 
neperšilti, nes peršilus greit 
ir peršalti galima.

J. Šabanas.

Pilvas yra vienintelė priežas
tis, dėl kurios žmogus da nelai
ko save Dievu.

Friedrich Nietzsche.

Diktatorius turi lakinti savo 
šunis krauju, nes kitaip jie su
naikins jį patį. • r

Winston Churchill.

KELIATAS ĮDOMIŲ FAKTŲ APIE 
HITLERĮ.

Hitlerio tėvas buvo var
gingas1 kurpius ir gyvenda
vo lopydamas suplyšusius 
batus. Tikra jo pavardė ne
žinoma, nes jis buvo nelega
liai gimęs vargingos kaimie
tės merginos sūnūs. Kai kas 
sako, kad tą merginą priga
vęs žydas, dėl to Hitleris 
dabar ir keršijąs žydams.

Gyvendamas Vienoje, da
bartinis Vokietijos , diktato
rius buvo labai suvargęs ir 
labai prastai valgydavo, dėl 
to suiro jo viduriai ir dabar 
sunkesnių valgių jis negali 
valgyt. Mėsos jis vengia; 
maitinasi daugiausia kiauši
niais ir daržovėmis, taipgi 
mėgsta duoną su pienu; ant 
duonos užsitepa uogienės.

Hitleris nerūko ir nelei
džia kitiems rūkyti arti sa
vęs. Sakoma, kad karo metu 
jis buvęs “gazuotas” ir dėl 
to negalįs durnų pakęsti.

Hitlerio vardą Vokietijos 
fašistai padarė sveikinimo- 
si Šukiu. Kaip dievuoti Lie
tuvos kaimiečiai susitikę sa
ko “Tegul bus pagarbin
tas,” taip Vokietijoj fašis
tas susitikęs su kitu fašistu 
sako “Sveikas Hitleris!” Vi
sose mokyklose pamokas 
pradedant ir baigiant vai
kai taipgi turi šaukti “Heil 
Hitler.” Net ir pats Hitleris 

1---------- -į su- fašistus sveikindamas 
sunka: “Heil Hitler!”

Net ir vedybų ceremoni
jose neapsieinama nesušu
kus “Heil Hitler.’’ Kuomet 
fašistiškos bažnyčios pasto
rius užklausia jaunąjį, “Ar 
esi pasirengęs imti šitą mer
giną sau už pačią ir gyventi 
su ja pagal vokiškus papro
čius?” jaunasis turi atsaky
ti: “Jawohl! Heil Hitler!” 
Tokį pat atsakymą turi duo- 

. ti ir mergina.
q--------

Hitleris yra parašęs knyj 
gą vardu “Mein Kampf,” 
kas reiškia: “Mano Kova.” 
Iš tos knygos jis pasidarė 
daug pinigo, nes jos išpar
duota jau 1,890,000 egzem
pliorių. Vokietijoj dabar ji 
užima Biblijos vietą. Moky
klose ją turi perskaityti ir 
išmokti atmintinai kiekvie
nas mokinys. Be to, kiekvie
nai naujavedžių porai tas 
šlamštas yra duodamas kaip 
Hitlerio valdžios dovana.

Hitlerio asmenį dieną ir 
naktį saugoja 600 ištiki
miausių nacių, kurie gyvena 
toj pačioj pastogėj. Iš lauko 
jo rumus Vilimo gatvėje 
(Wilhelmstrasse) saugoja 
policija. Kuomet Hitleris 
kalba viešoj vietoj, tai tarp 
jo ir publikos stovi nuo 20 
iki 30 eilių slaptų šnipų. 
Kuomet jis važiuoja miesto 
gatvėmis, tai keturi auto
mobiliai su ginkluotais sar
gais eina pirma jo ir keturi 
paskui jį. Žmonėms uždrau
sta mėtyt per langus gėles, 
nes bijomasi, kad su gėlė
mis kas nenumestų bombos.

Nors Hitleris baisiai ne
kenčia žydų, tačiau jis labai 
mėgsta naudotis žydo Maxo 
Reinhardto išgalvota ir te
atro scenai pritaikyta švie
sų technika. Sakydamas 
prakalbas vakarais jis turi 
sakykloj įtaisytą, bet iš pu
blikos nematomą, visą eilę 
elektriškų mygtukų šviesa- 
svaidžiams manipuliuoti. 
Kalbėdamas jis paspaudžia 
tai vieną, tai kitą mygtuką, 
čia apšviesdamas nacišką 
vėliavą su svastika, čia ap
liedamas šviesomis publiką, 
čia suvesdamas spindulius į 
save, duodamas tuo budu 
ženklą iš kalno-išmokytiems 
naciams šaukti: “Heil Hit
ler” arba ploti rankomis.

Vokietijos įstatymas duo
da - Hitleriui $9,000 algos 
metams kaip kancleriui ir

$24,000 metams kaip prezi- j 
dentui.
neima, 
$48,000 kurie yra skiriami • 
prezidento išlaidoms. Todėl 
Vokietijoj ir skelbiama, 
kad Hitleris “tarnauja be 
algos.” ( ‘

Sakoma, kad Hitleris vi
suomet turi prie savęs už“ 
taisytu revolverį, ir jeigu tik j 
jis pajustų, kad jo diktatu-' 
ra griūva, jis tuoj nusišautų.-.

Iš “Fact Digest.”

Hitleris šitų sumų 
tačiau jis pasiima 

i į

i

GRENLANDIJA TAP
SIANTI TIRŠTAI AP
GYVENDINTA ŠALIMI. J

Tarp Šiaurės Amerikos ir 
Europos yra: milžiniška 
Grenlandijos sala, pati di-J 
džiausią sala visame pasau
lyje. Jos plotas mažai ką 
tėra mažesnis už Europos 
plotą. Jei Grenlandija butų 
šiltoje zonoje, tai joje gale-, 
tų gyventi keliatas šimtų 
milionų žmonių. Tačiau da
bar beveik visa Grenlandi
jos šala yra padengta amži
nais ledynais ir sniegu. Tik 
nedidelėj daly, daugiausia 
vakarų pajūry, vasaros me
tu sužaliuoja žolė. Čia gyve-. 
na eskimai ir danai, nauja
kuriai. Gyventojai daugiau- 
..................... ..... ’ . Visa 

ta-*:
šia verčiasi žvejyba, 
sala priklauso Danijai, 
čiau iki Šiol sala dėl savo 
šalto klimato europiečių Ro-i 
lonizacijai bevei netiko.

Dabar vienas danų moks-, 
lininkas paskelbė, kad, iir-i 
di, ateityje Grenlandija bu
sianti tirštai apgyventa ša
lis. Savo samprotavimus j iš 
remia moksliniais išvędąip-p 
jimais. Pirmiausia, Atlanto 
vandenynu, iš Meksikos į- 
lankos į Ledinuota jį (v.andę-i 
nyną, kaip žinomė,“teka šil-; 
toji Golfštromo^srovė. Toji i 
srovė praeina' pėtoli Šiauri
nės Europos krantų' todėl 
Šiaurinėj Europoj, ’ palygin
ti, tokioj pat platumoj yra 
daug šiltesnis klimatas, 
kaip, sakysim, Šiaurinėj A- 
zijoj arba Šiaurinėje Ame-' 
rikoje. Islandijos saloje, ku-. 
ri yra gana toli šiaurėje, taip 
pat, palyginti, yra šiltokas 
klimatas. Tas mokslininkas 
ir įrodinėja, kad reikėtų1 
truputį Golfštromo srovę 
pakreipti link Grenlandijos,1 
ir tos milžiniškos salos plo
tai tiktų gyventi žmonėms:- 
ištirptų juose sniegas, suža
liuotų žolė, užaugtų me
džiai. Tačiau šitoks projek
tas vis dėlto nėra taip jau 
lengvai įgyvendinamas: pa-* 
kreipti Golfštromo srovę nė
ra taip lengva — čia reiktų 
ir daug darbo, ir daug pini
go.

Bet tas mokslininkas įro
dinėja, kad Grenlandija at
šilsianti ir be GolfŠtromtf 
srovės pakreipimo. Jis sako,' 
kad Grenlandijoj pradėsiu' 
veikti šiltieji geiseriai, ko
kių dabar daug yra Islandi
jos salose. O reikia žinoti,į 
kad šiltosios vandens vers-* 
mės turi didelės įtakos visų 
krašto klimatui: kur yrą šil
tųjų versmių, ten klimatas' 
paprastai yra žymiai šiltes-, 
nis, negu jis iš tiesų pagal 
geografinę padėtį turėtų bū
ti. Taigi, kai Grenlandijoj ■ 
pradėsią veikti šiltosios ver-' 
smės, tai nutirpsiąs snięgag 
ir kraštas tapsiąs tinkamas 
apsigyventi žmogui. Savo 
spėjimus danų mokslinin
kas remia tuo, kad versmėsį 
palengva iš Islandijos salos' 
keliaujančios į vakarus, tai-1 
gi, artinančiosios prie Gren
landijos salos.

Pradėjus veikti šiltiesiem^1 
geiseriams, galima bus pasi
gaminti daug elektros, Kuri' 
taip pat galės būti sunaudo-"' 
ta krašto apšildymui ir tC 
Jei to mokslininko pranaša
vimai išsipildytų, tai Gren-i 
ląndijoj galėtų apsigyventi 
daug milionu'gyventųjų, 'i 

“L. U.” ;
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Įvairios Žinios.
Vėliausios Žinios 

Iš Lietuvos.
(Per Liet. Konsulatą Nc« Turke.) 

Direktorija paskelbė nega
liojančiais dar 352 klaipė

diečių lietuvių pasus.

Klaipėda. — Pastaruo’u 
laiku Klaipėdos Krašto Di
rektorija paskelbė negalio
jančiais dar 352 klaipėdie
čių lietuvių pasus. Nesenai 
susiorganizavęs vokietinin
kų Kulturverbandas įvedė, 
uniformuotus tvarkos tarny
bos burius, kurie suorgani
zuoti Vokietijos šturminin- 
kų (SA) pavyzdžiu. Taip 
pat atstatyti Klaipėdoje visi 
nugriauti vokiškieji pamin
klai. Iš visko matyti, kad 
Klaipėdos autonominė val
džia (Direktorija) klauso 
nacių vado Dr. Neumand 
nurodymų.

Paskirtas Visuomenės dar
bo vadybos generalinis 

sekretorius.
Kaunas.-—Vieton atsi

statydinusio prof. Izido
riaus Tamošaičio, nauju Vi
suomenės darbo vadybos 
generaliniu sekretorium pa
skirtas Vincas Vileišis, Ku
ris yra parašęs knygą: “Tau
tiniai Santikiai Mažojoj 
Lietuvoj ligi Didžiojo Karo 
istoriįos ir Statistikos švie
soje.”

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
PRIEŠ KALĖDAS.

Amerikos paštas praneša, 
kad lietuviai, kurie nori nu
siųsti savo giminėms dova- 

Įnų ant Kalėdų, privalo išsių
sti nevėliau kaip 10 gruo- 

i džio dieną. Vėliau išsiųsti 
siuntiniai prieš Kalėdas Lie
tuvos nepasieks.

Į Vilniaus kraštą ir Len
kiją galima siųsti iki gruo
džio 16 dienos.

J Sovietų Rusiją, taip pat 
kaip ir į Lietuvą, iki gruo
džio 10 dienos.

Penktas Puslapis

John Lewis Kalba

šita bewiso nuotrauka buvo padaryta kalbant jam steigia
majame CIO suvažiavime Pittsburghe, kur jis buvo išrink
tas konstituciniu CIO prezidentu.

COLOMBIA PASIUNTI 
NYS NEPATINKA NA 

CIAMS.
Berlynas, lapkričio 24. 

Colombia respublika atšau
kė savo pasiūtitinį Vokieti
jai, Rafael Garamillo, kuris 
pasirodė naciams nepagei
daujamas. O nusikalta jis 
tuo, kad laike žydų pdgro- 
mų jis ir jo štabas važinėjo 
Barlyno gatvėmis ir nutrau-

HART, MICH.
Susižeidė A. Višniauskas.
Lapkričio 9 d. sunkiai su

sižeidė Andrius Višniaus- 
i kas. Jis rengėsi važiuoti me- 
! džių kirsti ir pasiėmė šautu- 
Ivą, manė kad gal pasiseks 
nušauti kokį žvėriuką. Atsi
nešęs užtaisytą šautuvą ir 
laikydamas už vamzdžio, 
metė į vežimą. Tuo tarpu su
trenktas šautuvas pats iššo
vė . j ' 
petį žemiau narikaulio. Visi 
šratai paliko jo krutinėję. 
Gydytojas valo jo žaizdą 
kasdien. Supila kelis stiklus 
vandens į žaizdą, kurią šū
vis išgręžė ir išima po kelia
tą šratų. Dabar Višniauskas 
guli Ocean ligoninėje. Tiki
masi, kad pasveiks, 
plaučiai neužgauti.

, ir pataikė jam į kairi jį keliatą fotografinių; pa
veikslų, kurie rocįo dedan
čias sinagogas ir išdaužytus 
žydų krautuvių laiigus.

neš

ČILĖJ DIDELĖS DEMON
STRACIJOS PRIEŠ 

FAŠIZMĄ.

Čilė yra Pietų Amerikoš 
respublika, kur paskutinėj 
mis dienomis politika pa» 
krypo į kairiąją pusę. Nelaį 
bai senai da Čilėj fašistai 
mėgino padaryt perversmą 
ir paimti valdžią į savo ran
kas, bet jie buvo tuoj nuga? 
lėti ir jų vadai suimti. Vė
liau įvyko prezidento rinki
mai ir Liaudies Fronto pa j 
statytas sociląistas kandida-t 
tas buvo išrinktas respublif 
kos prezidentu. Dabar fal 
šistų žvėriškumus pradėjd 
smerkti net ir dešinieji Čilės 

I laikraščiai. Gi kairiosios or». 
'ganizacijos, socialistų par-'j 
tijai vadovaujant, suruošė 
visą eilę, protesto mitingų- 
prieš Vokietijos, Italijos ir J 
Japonijos fašistų žvėrišku-'1 
mus. Tuose mitinguose gau- r 
šiai dalyvavo studentų orgl- - 
nizacijos, inteligentų sąjun
ga, Čilės moterų susivieniji-', 
mas už laisvę, Čilės darbi-.! 
ninku konfederacija ir vish j 
eilė kitų organizacijų, ku-( 
rios sudaro Liaudies Frontą,^ 

PAJIEŠKOJIMA1 ’
■----------- - ' ''r’ 4Paiięškau brolių Martyno ir Ju6?..> ] 

JAGĖLŲ, kilusių iš Betygalos par., į 
Raseinių apskr. Išvyko į Ameriką j 
prieš didįjį karą, seniau abu gyveno - 
Scranton, Pa. Kas žinot kur jie ran-j 
dasi, malonėkit pranešt jų adresą, , 
busiu dideliai dėkingas. Arba pats lai) 
atsišaukia. Julionas Jagėla (9)-

Calle Fraga 101, pineyro Ąvellane/ 
Rep, Argentina.
Pajieškau savo dėdės .P ‘ vilo;; 

KOSTINU, kuris atvažiavo į Ameri-i 
ką 1918 m. Kilę® iš Ringio vienkię-į; 
mio, Vižonių valsčiaus, Utenos apskr. ' 
Nuolankiai prašau, kurie žinot kurt 
jis gyvena, pranešti man jo adresą, f

Fred Kostin, % M. & S. Mine (8j 
Bienfait, Sask., Cunada. £

Reikalinga moteris prižiūrėti na !» 
mus; gyvenu pats vienas, norėčiau'į 
susirasti draugę gyvenimui. Lengvas, 
ir malonus gyvenimas gerai moteriai.'. 
Kuri nemyli perdaug bįir-ruimių,' baž 
nyčios, prašau susipažinti arčiau lai-', 
šku. Adresas: W. Kty (9),

253 Broadway, So. Boston, Mass. ,

Ar Buvo Kristus?!
Išėjo iš spaudos nauja knyga, : J 

MYTA1 APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip*’ 
tapo Dievo sunumi,

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

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

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

CHICAGO. ILL.
NAUJA VAISTŲ KNYGA 

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis, i 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai į 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias ' 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigu > 
geriausia siųsti Monėy Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)• 

PAUL MIKALAUSKAS 
248 W. FoUrth St . So. Boston, Mas.?.

j

PRITEISĖ $87,500 UŽ SU
ŽEISTĄ RANKĄ.

Chicago, III. —Teisėjas 
Michael Feinberg pereitą 
trečiadienį priteisė milžiniš
ką atlyginimą advokatui ka
rininkui už rankos praradi
mą automobilio ^nelaimėj. 
Tą sumą pinigų turį sumo
kėti Walter H. A.hneijberg 
Chicagos turtuolis, kurio 
automobilis advokatą-kari- 
ninką Roy D. Ke&hn sužei
dė.

FRANCUCAI SUĖMĖ 16 
LENKŲ ŠMUGELNINKŲ.

“New York Times” ko
respondentas praneša iš Pa
ryžiaus, kad slaptoji francu- 
cų policija areštavo 16 šmu- 
gelninkų, kurie nelegaliais 
keliais šmugelravo svetim
šalius Francuzijon. Visi 
šmugelninkai esą lenkai ir 
priklauso tarptautinei šmu- 
gelninkų organizacijai. Šita 
organizacija netik jveždavo 
svetimšalius, bėt ir legali
zuodavo juos Francuzijoj. 
Per sieną tokie svetimšaliai 
būdavo vedami nakties lai
ku, slapta. Francuzijoj jiem 
būdavo padaromi kląstuoti 
pasai, o paskui jie apvesdi
nami su Francuzijos pilietė
mis moterimis. Pagal Pran
cūzijoj įstatymus,, svetimša
lis apsivedęs stt'ffancuze pi
liete įsigyja legalę teisę gy- 

[ venti Francuzijoj kaip pilie
tis. Jeigu po tokių vedybų 
svetimšalis su frąųcuze susi
taikydavo, jie galėdavo 
kaip vyras su žmona gyven
ti, o jeigu ne, tai tuojaus 
galėdavo paimti divorsą.

I

VOKIETIJOJ UŽDRAUS
TI UŽSIENIO LAIK

RAŠČIAI.
Berlyno žiniomis, nacių 

cenzūra uždraudė įvežt Vo
kietijon 77 užsienio laikraš
čius, kad nesužinotų, kaip 
pasaulis piktinasi nacių anti
semitiška politika. Tarp už
draustų laikraščių yra “New 
York Times” . ir popiežiaus 
organas. ;,

“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
iv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
■kaityti................ ...............
--------------------------------- į-

26c.

Sudarytas spaudos nepuoli
mo paktas su Lenkija.
Kaunas. — Šiomis dieno

mis Lietuvok'ir Lenkijos vy
riausybės sudarė spaudos 
nepuolimo paktą, (Tai tur 
būt reiškia^ kad Lietuvos 
laikraščiams bus uždrausta 
kritikuoti lenkų tautininkų 
politiką.—Red.)
Pasirašyta prekybos'sutar

tis su Šveicarija.
Kaunas. — Šiomis dieno

mis su Šyeicarija pasirašyta 
1939 metų prekybos sutar
tis, kuria padidinamas javų 
eksportas (Šveicarijon. — 
Red.)

SMARKIOS AUDROS 
ALASKOJ.

Iš Aleskos atėjo žinių, 
kad pereitą sąvaitę tenai per 
3 dienas ir naktis be palio
vos šėlo nepaprastai smar
kios audros. Bangos iš juros 
ritosi tokios didelės, kad 
be mažko nenuplovė nuo že
mės veido visą Nomės mies
tą.

Prekybos derybos su So
vietų Rusija.

Kaunas. — Jau pradėtos 
ekonominės derybos su So
vietų Rusija dėl ateinančių 
metų prekybos mainų.

KANADOJ SUDEGĖ 8 
ŽMONĖS.

Rouyn miestely, Quebeco 
provincijoj, pereita subatą 
kilo didelis gaisras, kuris 
sunaikino du viešbučiu ir ei
lę kitų triobesių. Žinios sa? 
ko, kad liepsnose žuvo 8 
žmonės.SUDEGĖ 2,000 KINIEČIŲ.

Pereitą sąvaitę kiniečiai 
sudegino savo miestą Čang- 
są. kad juo negalėtų pasi
naudoti japonai. Bet lieps
nose žuvo ir 2,000 kiniečių 
Užtai vietos policijos virši
ninkas, vienas generolas ii 
kitas viršininkas buvo su
šaudyti.

GERA BIZNIO PROGA.
Partneris reikalingas. atidaryti 

lirttuvę išdirbimui naujai išrastų į- 
rankių garažams ir įvairioms indust
rinėms įstaigoms. įrankiai vartojami 
iro spaudimu šimtai tūkstančių kos- 
unieriu. Produktai apsaugoti paten

tais. Nedaug pinigu reikia biznič 
jradžiai. 300% uždarbio ant produk
tu. Dėl platesniu informaciją rašyki
te: K. I. B., (9)

253 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Gatvėn Nukritęs Orlaivis.

F" ;

\Vashingtone anądien nukrito j gatvę kariuomenės lėktų,
1 vas ir užsimušė du lakūnai, šis vaizdelis parodo nelaimės 
: vietą.

ŽINIOS IS HARTFORDO, CONN.
Dar apie1 balsavimus Conn. 

Valstijoj.;

“Keleivyje” tilpusioj ži
nioj, kur rašoma apie pa
sekmes balsavimų, apie Jas- 
per McLevy kandidatūrą į 
Connecticut gubernatorius, 
pasakyta, jog Conn. valstija 
pakrypo republikonų pusėn, 
nes gubernatorium buVo iš
rinktas republikonas Bald- 
win. Ištiesų gi Conn. valsti
jos balsuotojai daugiau bu
vo pakrypę demokratų pu
sėn, o antroje vietoje — so
cialistų pusėn. Baldwinas 
buvo trečias, pagal partijas. 
Republikonas Baldwin lai
mėjo “tik ačiū Union parti
jai (tai detrojiško kunigo 
Coughlino sekėjų partija), 
kTiri Connecticut valstijoj 
sudarė 3,000 balsų. Tik šiais 
balsais rep. Baldwin pervir
šijo demokratų Crossą. Jei 
nebūt buvusi išstatyta Union 
partija, kuri stojo už rep. 
Baldwiną, tai pastarasis ne
būtų įėjęs į gubernatorius— 
butų likęs dem. Cross.i

Demokratai negalėjo pa
kenkti Socialistų partijos 
kandidatui McLevy, nes yra 
davinių, kad stipriose de
mokratų vietose McLevy 
gavo didžiumą. Vadinasi, 
pažangesni demokratai už 
McLevy, taip kaip ir pažan
gesni republikanai tokiose 
vietose, kaip Wethersfielde, 
Fąrmingtone, Windsory ir 
kitur, balsavo už McLevy.

Kitos partijos, kaip ko
munistai, sąrašo neturėjo ir 
rėmė demokratus; Sociąlist 
Labor Party ir Labor Party 
(ši yra Socialistų Partijos, 
Normano Thomaso grupės 
atskala) turėjo savo kandi
datus ir nekaip pasirodė; 
bet jei jos butų rėmusios 
McLevy kandidatūrą, tai 
McLevy butų likęs Conn. 
valstijos gubernatorium. 
Manoma, kad 1940 m. visos’ 
kairiosios ir dešiniosios so
cialistų partijos turės suši-’ 
jungti, nes jos atskirai, be 
McLevy’o socialistų nesu-1 
darys reikalaujamo skai
čiaus, kad įeiti į balsuotojų 
sąrašus.

Taip pat ir New Yorke 
Noiman Thomas labai pras
tai pasirodė ir jo partijos 
dalis turės daryti žygių, kad 
vėl sujungti buv. stiprią So
cialistų Partiją, aiba įeiti į 
Amei ican Labor Partiją, ku
rioje New Yorko valstijos 
socialistai (pasišalinę nuo 
Normano Thomaso 
dėlę galę.

Lapkričio 16 d. 
do ! Republikonų 
Kliubas buvo sutuošęs H. D. 
Taftai buv. prezidento bro-

turi di-

Hartfor-
Moterų

I

Namas Worcester, Mass.
4 gyventojams, didelis lotas, du di

deli grušių meitžiai, Holden, Mass, tik 
banko mortgičių $1,000- Parduodu, 
taipgi mainyčiau ant neperdidelės 
farmos. Platesnių informacijų klaus
kite JOHN KATONAS ’ (0) 

Sterlirig Rd., Holden, Mass.

Trijų Kambarių Raštinė 
Parsiduoda, trioba su dideliu porčiu, 
arti prie ežero. $500.00. Per tris me
tus išmokėti. (9)
JOHN BRADY, SUDBURY, MASS.

Parsiduoda Farma.
18% akerių ant King street, West 

Hanover. 4 ruimų stuba, baynė 50x60, 
pašiūrė, obelų, vištininkai ir įran
kiams daržinė. Turi būt parduota su
tvarkyt palikimą. Kaina $2.5Q0.

JOHN F. NELSON (1) 
West Hanover. Mass.

MUŠTYNĖS LAWRENCE 
LIETUVIŲ “SENELIŲ 

PRIEGLAUDOJ.”

' Lawrence’o lietuvių tauti
nė parapija buvo nusipirku- 

i si labai gražią farmą, kur ti
kėjosi įsteigti prieglaudą se
neliams. Farmos triobesiai 
buvo moderniški ir buvo 
apie. 30 melžiamu karvių, 
kurių pieną išpirkdavo pa
tys lietuviai. Išrodė gražus 
dalykas. Bet bėda, kad mu
sų žmonės nemoka bendrai 
veikti. Tuoj pradėjo augti 
pavydas, priekabių jieškoji- 
mas, nepasitikėjimas vienų 
kitais, o pagaliau ir keršta
vimas. Rezultatas buvo toks, 
kad farmą reikėjo parduoti 
“ant okšeno.” Ji perėjo per 
“okšeną” jau du kartu. Da
bar ją valdo tik du savinin
kai: K. Vidunas ir A. La-

liui prakalbas. Taftas pa
reiškė, kad nors Cbnn. vals
tijoj šįmet republikonai lai
mėjo, bet jie tuiės pasekti 
majoro McLevy darbus, nes, 
tariant jo žodžiais?—Bridge- 
port is now prolįably the 
best governed ci|y in New 
England, becausė of its 
rnerit system, and - that Jas- 
per McLevy is a thorn in the 
side of the spoils šystem po- 
liticians.” Tą patį jis pasakė 
ir apie Milwaukee, Wis., 
kur taip pat socialistai nuo 
senai tvarko miestą.

Lapkr. 28 d. f^ond vieš
bučio didžiulėj isąlėj ren
giama Jasperiii McLevy po- 
kilįs, pietus, ir tikiįnasi, kad 
hartfordiečiai skaitlingai 
atsilankys.

Darbai Hartforde lyg ir 
pagerėjo, bet dau^ dar yra 
bedarbių ir tame skaitliuje 
nemaža lietuvių randasi 
skurdžioje padėtyje. Nors 
busimieji šeimininkai, re
publikonai, kurie ' adminis
tracines vietas užims 4 sau
sio,- piliečius ramina savo 
“recovery,” bet mažai kas 
tam betiki; dirbtuvės ir da
bar apypilnės darbininkų, 
bet dirba ilgas valandas, 
mokestis maža, o sulaukus 
žmogui 40 ir daugiau metų 
amžiaus, jau niekur nėra 
darbo. Dar ūkiuose, prie ta
bako, gaunama šlioks toks 
darbelis, bet taip prastai 
apmokamas, kad tik \ ienam 
tegalima išgyventi dirbamą 
laiką, o šiemet dėlei audrų 
ir potvynių ir tabąko mažai 
buvo suimta, todėl ir ūkio 
darbų šiemet bu.4 tik apie 
pora ar trejatą mėnesių.

t P. ’ Galindas.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

i ■

PARSIDUODA FARMA.
175 akerių; 40 akeriai miško, 125 

dirbamos, lygi, auga visokie javai. 
Stuba, barne ir kiti budinkai, mulai, 
raguočiai, farmos įrankiai ir visas 
derlius už $2,500; tik $1,500 įmokėt.

Frank Rudzinis (8)
Berlin, Md.

DIVORSAI:
Abiem sutinkant, gaunami per vie-

Pinskas. Bet ir dviese lietu- In4 dieną. Kitaip, per 30 dienų. Kreip- 
Viai negali susitaikyt. Prieš |tls: BoxJ736, EI Paso, Texas.

Thanksgiving Day, kuomet
Amerikoje valgomos, keptos ižą TFJVnnRJĄ J 
vištos ir kalakutai, Viduno-
Lapinsko farmoj dingo du unaika^^^t^ruši., ir vi- 
kalakutai ir keliatas vištų. ; šokia kainą Sieninių Kalendorių. Biz- 
Mntervą tuni ir silkihn Kilo I nieriams padarome su jų apgarsini- lYlOieryS LUO) II SUK1OO. n.110 majs jr pigiai. Kurie norėtų parda- 
mUStyneS. Paskui nueita ir įivinėt pavieniais arba norint agen- 
teismą. Teisėjui sunku buvo 
suprasti, kuri pusė kaltesnė. 
Marė Vidunienė skundėsi, 
kad Ona Lapinskienė ją su
mušė, o Lapinskienė rodė 
mušimo žymes ir sakė, kad 
tai esąs Vidunienės rankų j 
darbas. Galų gale teisėjas 
Chandler pripažino, kad a- 
bidvi lygiai kaltos ir abidvi 
pastatė šešiems mėnesiams 
“on probation.”

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta api" Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- 
eago, III. 1909, pusi. 482. Drūtai 
apdaryta . .t.............  $2 50

■ j

SIENINIAI

tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiame į namus kas rei
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVICIUS (-
73 Hartfo'rd Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

GARSI MOSTIS NUO’ 
NARIŲ GĖLIMO.

John’s Remedy mostis, stebėtinai 
greit prašalina kaltuninius, nervų ir 
visų kitų sąnarių skaudėjimus. Tūks
tančiai pąsiliuosavę nuo Romatinių 
Skaudėjimų, pataria ir kitiems var
toti tik JOHN’S REMEDY MOSTĮ. 
•Jeigu kitos mostys jumis nepatenki
no, kodėl nebandote šią mostį, kuri 
yra viena iš geriausių vaistų nuo 
Romato. Kaina $1.00 ir 50c.

Išbandymui pakelis 15c.
NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ 

VENTROLA: Sugydo vidaus orga
nus, išvalo gasus. Panaikina skaudė
jimą po krutino. Paskatina prie ape
tito, atgaivina mažakraujus ir suke
lia energiją prie vyriškumo—mote
rims reguliuoja laiką. Kaina $1.00, 
išbandymui 25c. Agentams duodame 
nuolaidą. . (o)

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117, PLAINSVILLE. PA.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREW1NG CO., Ine 
TELEFONAS 
Worce«ter—5-4334 Į

»•

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

s

Aš NIEKUOMET NETURĖJAU TAIP 1 
SKAUDAMŲ IR SUSTIRUSIU MUSKULU I 

F /I ■» .'/SAVO SPRANDE NEGAUKI NET GALVOS I

^PAIN-EX«LLERIO. NUSIPIRKITE 8ONKUH ‘
IR JŪS NUSISTEBĖSITE KA P ŪMAI JUMS Z'L. 1

ĄfAUN0yiNS SKAUSMĄ IR JUS NURAMINS^ ’

Naudokite tq linimentą, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai nai 
doįo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjime ę 
Nusipirkite bonliutą Pain-Exp«llerio m Inkaru ant,dėžutės .' 

pat tavą vaistininkų.

TPAIN-EXPELLĖR
hčT-4 <■»»> wn»e «r«. e.i. rtr, en.

Užrašyk Jiems 

s NAUJIENAS 
—bus geriausia 

Kalėdų Dovana!

I 
I

TEGUL KALĖDŲ DIEDUKAS už.rašo jūsų šeimai ar jūsų drau M 
gams NAUJIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana K1 

iš visų' dovanų, šia dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias! h 
dienas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasiųsimo ir ..jįjį 
Gražią Kalėdų Pasveikirfiipo Kortelę.

NAUJIENOS metams Chicagoje .......... ...... . $8.00
Kitiif Suv. Valstijose ir Kanadoje ..... .............$5.00

JŠPILDYKJT_ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.______
NAUJIENOS, 
1739 So. Ilalsted St. 
Chicago, 11J. ,
Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiėlns metams. Pra 
dėkit siuntinėti nuo .......................   dienos šiuo adręsu:
VARDAS .................... ;....................į.............,.'.1™
ADRESAS ................... ...... ................................ .. . ................... ,f.'.4.......... ..

f
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Moterims Pasiskaityt
X ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
___ M. MICHELSONIENfi.

MOTERŲ SUVAŽIAVI
MO KLAUSIMU.

Komitetas sušaukimui se
kamais metais A menkos 
Lietuvių Moterų Suvažiavi
mo savo darbą po biskį stu
mia pirmyn. Iš numatytos 
suvažiavimui programos 
punktų, galima spręsti, kad 
rankdarbių parodą ims dau
giausia laiko priruošti, todėl 
tuomi pirmiausiai ir pradėta 
rūpintis. Musų moterys savo 
dirniuose yra tikros artis
tės; per daugelį metų jos 
sukrovė didelį kiekį gra
žiausių kurinių, kaip mezgi
nių, siuvinių, narstinių ir 
daugelį kitokių graždarbių. 
Praeitą vasarą Naujosios 
Anglijos lietuvių rankdar
bių paroda savo gražumu ir 
įvairumu stebino net meno 
žinovus-speeialistus. Vienos 
lietuvės brangus rankų dar
bo kūrinys randasi Chiea
gos Dailės Muzėjuje. Be 
abejo, tokių kurinių yra ir 
daugiau; didžiuma jų ran
dasi pačių kūrėjų namuose; 
platusis svietas apie juos 
nieko nežino.

Busimo suvažiavimo ko
mitetas užsidėjo sau parei
gą surinkti tuos gražiuosius 
dirbinius ir išstatyt juos pa
rodoj.

Komitetas laiko už garbę 
pranešti, kad jų planas ran
da širdingų pritarėjų. Didy
sis Brooklyno Muzėjus suti
ko duot kambarį tokių dir
binių parodai. Paroda tęsis 
ištisą rugsėjo mėnesį, 1939 
metais.

Dirbiniai parodai bus pri
imami nuo visų moterų; į 
paž valgų skirtumą nebus 
dėmesio kreipiama; bile tik 
gražus kūrinys, jis bus pa
talpintas parodoje. Po kož- 
nu kuriniu bus padėtas kū
rėjos vardas, o kur bus rei
kalas, tai bus pridėtas ir pla
tesnis paaiškinimas lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Dabar kviečiame moteris 
ruoštis parodai: kurios turit 
gražių dirbinių, laikykit

juos iki komitetas praneš, 
kur ir kada juos siųsti. Ko
mitetas pasirūpins, kad jūsų 
kuriniai nežūtų. Mes ma
nom, kad kožna lietuvė lai
kys sau garbe dalyvauti to
kioje parodoje, nes retai pa
sitaiko progų būti tokiose 
parodose ir tokiame didžiu
liame muziejuje, kur kas są- 
vaitė pereina šimtai ar tūks
tančiai lankytojų. Parody
kime ir svetimtaučiams lie
tuvės darbštumą!

Daugiau pranešimų apie 
suvažiavimą ir parodą tilps 
kiek vėliau spaudoje.

K. Petrikienė, 
Laikina sekretorė.

STUDENTĖS NEVALGYS 
“AISKRYMO.”

Lapkričio 16 d., Radcliffe 
1 oi egi jos studentės turėjo 
f ‘otesto mitingą prieš Vo- 
1 ietijos nacius dėl nežmo
niško žydų persekiojimo. 
Mitinge dalyvavo 600 stu
denčių, kurios vienbalsiai 
protestavo ir smerkė nacių 
žvėriškumą.

Apart protesto merginos 
taipgi nutarė sukelti 500 do
lerių pagelbėti vienai Vo
kietijos žydelkaitei studen
tei, kuri buvo netik išvalyta 
iš mokyklos, bet ji ir jos tė
vai tapo apiplėšti, visas jų 
turtas atimtas ir jie patys iš
tremti. Radcliffe kolegija, 
kurioje už mokslą reikia 
mokėti 500 dolerių per me
tus, duos jai keturis metus 
mokslo nemokamai, o stu
dentės prižadėjo kas metai 
sukelti po $500 jos pragyve
nimui.

Studentės sako, jog su
kelti 500 dolerių joms busią 
visai nesunku, nes visos nu
tarė nevalgyti nedėliams 
“aiskrymo,” kuris per sąvai- 
tę joms paprastai kainuoja 
$95. Dabar jos tą sumą kas 
savaitė sutaupys ir paaukos 
minėtos žydelkaitės pragy
venimui.

Labai pagirtinas studen
čių nutarimas!

KELEIVIS, SO. BOSTON

Da žiema gerai neprasidėjo, o madų biznieriai jau siūlo moterims skrybėlės ateinančiam 
pavasariui. Trys Hollywoodo judžių artistės čia jau parodo, kaip tos skrybėlės išrodys.

ATEINA MAŽŲ ŠEIMY
NŲ GADYNĖ.

Vassar Kolegijos profe
sorius Joseph K. Folsom pa
stebi, kad Amerikoje jau 
baigiasi didelių šeimynų lai
kai ir ateina tokia gadynė, 
kuomet vaikų gims labai 
mažai. Jau dabar nemadoje 
turėti daugiau kaip vieną-du 
vaiku.

Šitą jau yra pastebėję ir 
namų savininkai. Nelabai 
senai da apartamentai bū
davo statomi po 6 ir 7 kam
barius, nes žmonės daugiau
sia tokių butų reikalavo. O 
šiandien sunku tokį butų iš- 
nomuoti. Žmonės jieško 
dviejų-trijų kambarių,

ium pastatyk į šaldytuvą 
bent porai valandų, kad ge
rai atšaltų. Šis valgis tinka 
kaip dezertas ir paduoda
mas kaip paskutinis patie
kalas pietums.

MADOS.
Šįmet labai yra madoje 

visokie kailiniai ir kailiu
kais papuošti aprėdalai ir 
skrybėlės.

Neužilgo krautuvės keti
na pardavinėti po tris mo
terų pančiakas, vietoje po
ros, kad vienai prakiurus, 
butų galima kitą turėt ir 
tuom pailginti dėvėjimą, 

kos dabar

Patogus Kostiumai Mergaitėms.

čia parodyti trys patogus kostiumai jaunoms merginoms 
pamuose, tik vienas iš jų, kurį demonstruoja aktorka Bar
bora Stankevičiūtė (Barbara Stanwyck) mums nelabai 
patinka—perdaug ilgas.

ĮDOMUS SKRUZDŽIŲ GYVENIMAS.I

Jos veda tarp savęs karus ir 
ima nelaisvėn verges.

Garsus vokiečių tyrinėto
jas dr. Maidlis rašo, kad ir 
vergus pažįsta ne tik žmo
nės, bet ir kai kurios gyvu
lių rūšys. Sakysim, esama 

1 daugelio skruzdžių rūšių,! 
kurios visus sunkesniuosius ‘ 
darbus paveda nudirbti ver- ’

kitų skruzdynų stebėjimus. 
Jis vieną vasarą stebėjęs 
Amazonės skruzdės, kurios 
kitų skruzdynų užpuolimus 
darydavusios" gana dažnai. 
Jos im davusios nelaisvėn 
ne tik suaugusias skruzdės, 
bet tarp jų ir lėliukes, dar 
neišsivysčiusias, skruzdės, 
kurias savo skruzdyne išau- 

v,-O HV |s>os ver£emis. Ir tas skruz-
- ' . . ! dynas per vieną vasarą pa-yra tik prižiūrėtojos.

Verges skruzdės įsigyja' daręs net 44 užpuolimus, 
karų metu. Iš tiesų, pasiro- kurių grobis buvęs apie 40,- 
do, ir skruzdės veda tokius 000 suaugusių skruzdžių ir 
pat didelius karus tarp sa- jų lėliukių.

specialų biznį, kuris patar
nauja moterims, kurioms 
jančekos praįra. Reikia tik 
jašaukti telefonu tos kom
iam jos skyrių ir truputį pa- 
aukti prie telefono. Vaikas 
tuojaus atneš porą gražiai 
į celofaną suvyniotų naujų 
pančekų, už kurias reikės
į celofaną suvyniotų 
pančekų, už kurias 
užmokėti $1.50.

-- . . - , nęs!nes moterų pančiakos dabar
vaikų jie neturi ir praktis- if]aromos tokios skyslos, kad 
kos moterys jau nebenori, jurtai pirmą kartą užside- 
daug kambarių valyti. Be įdant jau prajra.
to, mažas butas pigiau kai-' _____
nuoja ir mažiau baldų rei-| piaukų sušukavimo mada 
kia pirkti. ijrgi keičiasi. Vakariniams!

Tiesa, pasitaiko da dide- pokiliams dabar labai ma- 
lių šeimynų ir šiandien. Bet doje sutaisyti plaukai ant 
šiandien jų yra jau kur kas viršugalvio, daugiausiai pa- 
mažiau, negu seniau būda- kirpti ir visaip suraityti, 
vo. Žmonės kas diena vis 
mokinasi ir gudrėja. Jie su
randa budus apsisaugoti 
nuo didelių šeimynų.

Žiūrint valstybingumo po
žiūriu, gal tai nėra pagei
daujamas reiškinys; bet in
dividualizmas visuomeninių 
reikalų nepaiso. Individas 
daro taip, kaip jam naudin- ; 
giau, nepaisant kas atsitiks ' 
f u valstybe.

“NAMO KALĖDOMS.”
Daugelis žmonių jau ilgas 

laikas mąsto apie Kalėdas. Dau
gelio žmonių mintyse Kalėdos 
yra iškilmingiausia visų metų 
šventė, kurios proga susidaro 
puikiausias momentas aplanky
ti savo senąją tėvynę ir šventes 
praleisti su savo draugais ir gi
minėmis. Gruodžio mėnesio ek
skursijos HAPAG ir LLOYD 
laivais visuomet buvo populia- 
rės, todėl ir šįmet rengiama dvi 
prieškalėdinės ekskursijos.

Pirmoji ekskursija paskirta 
išplaukti garlaiviu HAMBURG 
gruodžio 7 d., kuriai vadovaus 
Mr. Arthur Dobozy, musų New 
Yorko raštinės tarnautojas. 
Ekskursantai Hamburgą pa
sieks gruodžio 15 d. sąvaitę 
pirm Kalėdų. Antroji ekskursi
ja išplauks garlaiviu BREMEN 
gruodžio 14 d., kuriai vadovaus 
Mr. Eugene Teplanszky, taipgi 
musų New Yorko raštinės tar
nautojas. Pasažieriai pasieks 
Cherbourgą ir Southamptoną 
gruodžio 19, o Hamburgą 20 d.,

KAIP GAMINT VALGIUS
Cukruoti svogūnai.

6 nedideli svogūnai.
4 puodukai vandens. 
1 šaukštukas druskos.
4 šaukštai sviesto.
4 šaukštai cukraus.
Smulkiai sukapotos pet- 

luškos.
Nuluptus svogūnus gerai 

išvirink pasūdytam vande
ny. Kaip jau bus minkšti, 
vandenį nukošk ir sudėk 
svogūnus į skauradą, kurio
je jau turi būt ištirpintas 
sviestas su cukrum, ir kepk 
nuolat vartant, kad svogū
nai gerai apsicukruotų. 
Duok į stalą karštus, api
barsčius su sukapota pet- 
ruška.

Morkvas, ropes, ir griež
čius irgi galima tokiu pat 
budu gaminti.

Spalgiencs su ananasais.
1 svaras spalgienų.
1 puodukas kenuoto ana

naso (pineapple).
1 lemonas.
2. puodukai cukraus.
Pervaryk per malamą 

mašinėlę spalgienas, anana
są ir citriną, išėmus iš jo sėk-. 
las. Sumaišius viską su cuk- ke viena kompanija įsteigė Ad^^ts.^w?uktgan,KiiT

APIE MOTERIŠKAS 
PANČEKAS.

Lietuvos laikraščiai jau 
nebevartoja žodžio “panče- 
kos.” Jie rašo: “kojinės.” 
Bet mes tų naujenybių nela
bai mėgstam. Jeigu atmesti 
“pančekas” dėl to, kad jos 
yra paskolintos iš lenkų kal
bos, tai tuomet reikėtų atr.Jf-Aežhurint į kurią Europos da- 
mesti ir batus, ir kamašus, ir lį keliautų pasieks prieš Kalė- 
kalio’šus, ir visus ponus, po
nias ir paneles. Bet šitų sve
timybių Lietuvoje neatme
ta. Taigi mes galime vartoti 
ir pančekas.

■ ■•s ------- "T
Pirmutiniai pančekas pra

dėjo daryti franeuzai. Jie 
taip jas pabėgo, kad ir pats 
karalius nešiodavo panče
kas iki kelių, kur baigdavo- 

!si kelinės.

Šiandien Amerikos mote
rys kitokių,, pančekų beveik 
nenešioja, kaip šilkines. Jos 
daromos taip plonos, kad 
per jąs aiškiai matosi kūnas. 
Pastaruoju laiku rinkoj pa
sirodė skystas kremas, ku
riuo norima pavaduoti pan
čekas. Užteptas ant kojos 
tas skistirrtas išdžiūsta ir iš
rodo kaip šilkinė pančeka.

Tuo tarpu Laplandijos 
moterys darosi sau panče
kas iš tokios žolės, kuri au
ga tenykščiose pelkėse. Lap
landijos kraštas guli tarp 
Suomijos ir Sovietų Rusijos. 
Tai yra tokia atsilikusi šalis, 
kur da nėra nei vieno dakta
ro, išskyrus burtininkus ir 
žavėtojus. *

das.
Šių ekskursijų svarbiausias 

tikslas suteikt keleivia’ms sma
gumą. Daugelis žmonių nenori 
keliauti pavieniui. Jie nori drau
gauti su kitais ir ekskursijos 
tokius pageidavimus patenkina.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

P. Shukiui.—Ačiū už pri
siųstas iškarpas, bet atvaiz
dų perspausdinti iš anglų 
laikraškių negalim.

vęs, kaip ir žmonės. Daž
niausiai užpuola skruzdy
nas skruzdyną ir įvyksta ai- 
džiausis mušis. Laimėjusios 
skruzdės nugalėtąsias išva
ro iš savo skruzdyno vergi- 

ijon. Čia jos turi sunkiai 
dirbti, o šeimininkės sau 
dykinėja ir jas prižiūri.

įdomiausia tai, kaip pa
reiškė d-ra$ Maidlis, kad 
esama skruzdžių rūšių, ku
rios be vergių jokiu budu ir 

įgyventi negali. Tai vadina
mosios Amazonės skruzdės, 
kurios teturi labai menką 
valgomąjį aparatą ir tik
riausiai visos išmirtų badu, 
jei nebūtų vergių pavalgy
dinamos. Vergės joms ne 
tik pajieško maisto, bet jas 
ir pavalgydina. Be to, ver
gės nudirba ir visus kitus 
darbus, kurie pasitaiko 
skruzdyne, prižiūri perus, 
lėliukes ir tt.

Vergų skaičius ne visur 
vienodas: kai kurios skruz
džių rūšys telaiko vergių 
vos dešimtadalį bendro 
skruzdyne esančio skruz
džių skaičiaus, o kitur ver
gių yra net pusė. Tačiau 
daugiau kaip pusę skruzdy
no vergių beveik niekur ne
laikoma: matyti, ir skruz
dės supranta, kad jei bus di
delis vergių skaičius, tai jos 
galės padaryti sukilimą ir 
sunku bebus joms atsi
spirti.

Skruzdžių vedamus ka
rus ir vergų gaudymus yra 
aprašę jau gana daug moks
lininkų. Gana įdomų apra
šymą pateikia mokslininkas 

į Forelis.
-Forelis vieną rytą paste

bėjo, kad dideli būriai rau
donųjų skruzdžių išėjo iš 
savo skruzdyno ir ėmė ke
liauti link kito skruzdyno, 
kuriame gyveno kitos rū
šies skruzdės. Skruzdės ke
liavo keliatą valandų. Kai 
jau prisiartino prie savo 
priešų skruzdyno, raudono
sios skruzdės susigrupavo į 
pusiauratį ir ėmė apsiausti 
skruzdyną. Užpultosios tai 
pastebėjo, ir skruzdyne pra
sidėjo didelis judėjimas. 
Užpultosios ėmė stiprinti 
priėjimus prie skruzdyno, 
užnešdamos žemėmis. Apie 
vidudienį prasidėjęs puoli
mas. Puolimas prasidėjęs 
staigiai lyg butų buvęs duo
tas koks signalas. Prasidė
jusi kova. Mūšį laimėjusios 
raudonosios skruzdės. Po 
kovos pilkosios skruzdės 
buvusios paimtos nelaisvėn 
ir nusivarytos į raudonųjų 
skrudelyną, kur jos turės 
dirbti visus sunkiuosius 
darbus kaip vergės.

Forelis pasakoja ir apie

Santykiai tarp viešpatau
jančių skruzdžių ir jų ver
gių yra žymiai skirtingi, ne
gu buvo žmonių tarpe tarp 
ponų ir jų vargų. Skruzdės 
vergių padėtis nuo viešpa
taujančių skruzdžių padė
ties skruzdyne skiriasi tik 
tuo, kad jos turi nudirbti vi
sus darbus, surasti maisto 
ir tt., tuo tarpu kai skruzdy
no šeimininkės nieko nedir
ba. Bet šiaip jos juda visai 
laisvai, joms nereikia gerb
ti šeimininkių ar ko nors pa
našaus daryti.

Taigi, ir skruzdės įsigyja 
jau vergų, kad pačios galė
tų lengviau gyventi.

PRALEISKIT KALĖDAS 
LIETUVOJE.

Ekskursija į Lietuvą gruodžio 7
Kalėdinė ekskursija į Lietu

vą išplauks gruodžio 7 d. Tams
ta geriausią Kalėdų dovaną su- ‘ 
teiksite saviškiems Lietuvoje, 
parvykdamas pats j Lietuvą 
Kalėdoms. Visi atmenam Kalė
das Lietuvoje, tuos gražius žie
mos vaizdus. Jūsų atsilankymas 
į Lietuvą pas saviškius, suteiks 
didelio malonumo senai laukian
čiai senai mamytei, tėveliui, bro
liui, sesutei, taipgi ir jaunų die
nų draugams bei pažįstamiems.

1939 m. Svečiai ir Lietuvos.
Sekančią vasarą iš įvairių Eu

ropos ir kitų kraštų atvyks 
daug aplankyti pasaulinę New 
Yorko parodą. Iš Lietuvos nu
matoma atvyks daug į Lietuvių 
Dieną, kuri įvyks Rugsėjo 10, 
1939. Jeigu tamsta interesuoja- 
tės atsikviesti saviškius iš Lie
tuvos, neatsižvelgiant ar esate 
Amerikos pilietis ar ne, bile tik 
legaliai įvažiavot į Ameriką, ga
lite atsikviesti. Suprantama, 
kumentais reikės patenkinti A- 
merikos konsulą Kaune, kad 
svečias u? viešnia, kuriuos jus 
atsikviečidt, visą laiką kolei jie 
bus Amerikoje. tikrai£ galėsite 
užlaikyti, ir kad tas užlailfytytt 
jus neapsunkins. Taipgi reikes 
užtikrinti, kad išbuvus paskirtą 
laiką atvykusi ypata grįš atgal. 
Kurie norit turėt tokių svečių 
patartina dabar pradėt sutvar
kyt atatinkamus dokumentus, 
kad gauti Amerikos konsulib 
Kaune “Temporary Visitorfc 
Visa.” Tuo reikalu arba kriva- 
korčjų, kreipkitės j bile kurį 
švedų Amerikos Linijos autori
zuotą agentą, arba tiesiog | bile 
kurią š. A. L. raštinę. ' f

Vi. Mučinskas.
* -- J

Tikėjimų Istorija. Parai® P. D. Chan- 
topie de la Sausaye, Teologijai pro- 

feaoriua. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kia. Knyga didelio formato, 1086 puti 
Ali daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
iventinyčių ir tt. Gražiam tvirtais ap
darais Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina ..................................    17 00

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS.
A. Bilvinskas — pirmininkas, 

71J — 8-th st., VVaukegan, III.
Jos Mačiulis — pirm, pagelbininkas, 

906 l’rescott St. Waukexan, Iii.
Suzana Gabris—nutarimų rašt. 

730 McAlister avė., VVaukegan. 11) 
Emilija Kernagis—turtų rait.

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

726 — Sth St., VVaukegan, TU- 
Kas** Globėjai:

J. Petraitis, D. Lauraitis. 
Knygiai:

D. Lauraitis, K. Ambrazunas. 
Maršalkos:

P. Rukštalis, J. Jaruaaitis. 
________ Į Susirinkimai būna paskutini nedėl- 

Šiomis dienomis New Yor- ^ni f:0° v" po9^et?’
- - LiuosybSs Svetainėje, kamp. 8th ir

SVEIKATA
k*-*' TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS

r!

7

KIEKVIENAM ŽMOGUI. l

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anntomi- n1 
' ' i

jos. Fiziologijos ir Hygienon.
Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 

kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)Į

Demonstracijos
Klaipėdos Krašte.

Valgomų Daiktų 
Kainos Lietuvoje.

Buvęs Čekų Prezidentas.

Spalių 31 d. į lapkričio 1 
dienų po priedanga “karo 
stovio panaikinimo proga” 
Šilutėje ir Pagėgiuose įvyko 
demonstracijų.1

Šilutėje jau 24 vai. kiau
lių turguje pradėjo rinktis 
“Sportvereino” organizaci
jos nariai, kiek darbininkų 
ir ūkininkų.

Lygiai 24 vai. iš kiaulių 
turgaus susirinkusieji pa
traukė į bendrojo turgaus 
aikštę, kur buvo sukurtas 
laužas. Šioj aikštėj Neuma- 
no byloj sėdėjęs kalėjime 
pasakė nedraugingų Lietu
vai kalbų. Įkaitusi minia rė
kavo. Visam tam pritarė 
bažnyčios varpai ir daužo
mų “Lietūkio” langų skam
besys.

Kai kur languose matėsi 
žvakės iliuminacija.

Kaip aukščiau minėjau, 
be aktyvaus politinio “Sport 
yereino” dalyvavo darbinin
kų ir kiek ūkininkų. Darbi
ninkams už “sugaištų” kad 
ir nakčia laikų buvę užmo
kėta, o ūkininkams buvo 
grųsinama, jei kuris nevyk
tų į šių “džiaugsmo šventę.”

Į Šilutę buvo atgabenami 
autobusais ir sunkvežimiais 
veltui.

Šiandien šilutiškiai ragi
nami vykti į Klaipėdų pana
šioj “džiaugsmo šventėj” 
dalyvauti. Už kelionę kas 
gali, moka 1 litų, kas negali 
—nieko nemoka.

Iš ryto turgaus aikštėje iš
kelta vėliava su hakenkreu- 
cu. Krašto policija, pastebė
jusi vėliavų, nuėjo jų nuim
ti. Iš anksto pastatyti “vė
liavos sargai” pasipriešino 
policijai. Tačiau policija po 
kiek laiko nugalėjo ir norė
jo iškabinti Lietuvos Valsty
binę vėliavų. Bet “sargai” 
šios vėliavos iškabinti nelei
do. Pagaliau atsirado Klai
pėdos krašto vėliava, .kuri 
plevėsavo visų lapkričio 1 
dienų.

Pagėgiuose 24 vai. tur
gaus aikštėje užkure laužų. 
Aplink laužų susispietė ke
liolika jaunuolių, kuriems 
vadovavo Joniškis. Tam pa
čiam vadui vadovaujant 
perėjo Plento gatve, dai
nuodami “Ich hat eįnen; Ka- 
fneraden.” .

Lapkričio 2 d. buvo su
rengta irgi didelė demon
stracijų.

M.*/-; 1_________
l/LIETUVIŲ SUĖMIMAI 
L VILNIAUS KRAŠTE.

Spalių 16 d. po visų die
nos darbų pas J. Vyšniaus
kų (Senųjų Ramonų kaime, 
Andrejavo valse.) užėjo' 
■kaimynai pasišnekėti. Vos 
jie atėjo, čia pat pribuvo 
Grumozdiškės pasienio ka
riuomenės sargybos kapra
las su dviem kareiviais ir 
suėmė šiuos jaunuolius: J. 
BalėviČių, L. Kalesinskų, A. 
Krasnademskį, A. Kalesin
skų ir J. Lipską. Visus suim
tuosius nusivarė į sargybų ir 
ipralaikė visa naktį. Ryto 
metų surašė visiems suim
tiesiems protokolus už “ne
legalų susirinkimų” ir suly
ginai iki teismo paleido.

“Lietuvos Ūkininkas” 3 
lapkričio laidoje paduoda 
šitokias valgomųjų daiktų 
kainas:

Už centnerų rugių moka
ma nuo 7 iki 8 litų. Centne- 
ras kviečių, 9—11 litų. Cent- 
neras miežių, 7—8 litai. A- 
vižų centneras, 6—7 litai. į 
jentnerų eina 50 kilogramų 
arba 100 svarų.

Už centnerų bulvių mo
kama nuo pusantro iki dvie
jų litų. Kaune už bulvių 
aentnerų mokama 2 litu ir 
10 centų. Kai bulvėms, tai 
asanti aukšta kaina. Bulvės 
brangios dėl to, kad jų daug 
eikalauja spirito varyklos, 

kurios daro spiritų netik 
“valstybinei” gaminti, bet ir 
automobilių motorams va
ryti, nes gazolino Lietuvoj 
nėra. *

Už sviesto kilogramų mo
kama nuo dviejų ir pusės iki 
3 litų. Tai reiškia apie pus
antro lito arba apie 20 ame
rikoniškų centų svarui. Tai
gi sviestas Lietuvoj perpus 
pigesnis, negu Amerikoj.

Už 10 geriausių kiaušinių 
mokama nuo 1 iki iy2 lito. 
Tai esanti gera kaina. Tuo 
tarpu Amerikoj už tuzinų 
geriausių kiaušinių reikia 
mokėti 60 amerikoniškų 
centų, kas Lietuvos pinigais 
butų apie 4 litai.

Mėsiniai gyvuliai, palygi
nus su Amerikos kainomis, 
labai pigus, nors ir Ameri
koj mėsa nebrangi. Pavyz
džiui, už gero buliaus gyvo 
svorio centnerį mokama a- 
pie 20 litų. Imant Amerikos 
mastu, tai reikštų apie $3 už 
100 svarų gyvo buliaus, ar
ba 3 centai už svarų.

Lietuvoje žmonės mėgsta 
riebią mėsų, todėl jie peni 
žųsis, peni kiaules, peni bu
lius, kad tik butų riebus, ir 
kai gyvulys ar paukštis ge
rai nupenėtas, tai jo kaina 
daug aukštesnė. Amerikoj 
kaip tik priešingai—riebios 
mėsos niekas nenori, todėl 
kuo ji riebesnė, tuo pigesnė. 
Brangiausia Amerikos mėsa 
yra liesas jautienos steikas; 
o Lietuvoje brangiausia mė
sa yra stori, riebus lašiniai. 
Amerikoje jie pigiausi, nes 
čia jų niekas nevalgo.

Čia matome prof, Edvardą Benešą, buvusį Čekoslovakijos 
prezidentą, ši nuotrauka buvo padaryta atvykus jiedviem 
į Londoną. Greitu laiku Beneš atvyks į Ameriką, kur jis 
yra pakviestas skaityti paskaitas įvairiuose universitetuo
se. Tuo tarpu Čekoslovakijos tautininkų partija nori iš
kelti jam bylą už “pragaištingą politiką, privedusią Čeko
slovakiją prie dabartinės nelaimės.”

ANGLAI ATVEŽĖ KLAI- 
PĖDON 6,000 BAČKŲ 

SILKIŲ.
Šiomis dienomis anglų 

laivas atvežė iš Yarmoutho 
6,000 bačkų šį rudenį pa
gautų silkių.

ŠERNAI DARO DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Šįmet nuo ankstyvo pava
sario Raudondvario valse, 
miškuose pradėjo rodytis 
dideli būriai šernų. Vasaros 
metu žvėrys nutrypė kelio
likos ūkininkų javus, o ru
dens metu smarkiai apgadi
no pasodintas bulves. Eigu
lio Žulio pasėtus žirnius .taip 
nutrypė, kad jų neliko nei 
žymės. Ypačiai daug šernų 
rudens laiku matyti Lo- 
miankos miškuose. Tų apy
linkių gyventojai Rickevi
čius ir Rudžiunas pasakoja, 
kad nesenai šernai privertė 
vienų ūkininkų lipti į medį. 
Tasai ūkininkas pamiškėje 
sutikęs gerų būrį šernų. 
Žvėrys buvo visai nebailųs 
ir pradėjo artintis prie ūki
ninko. Žmogus, pabūgęs 
šernų, įlipo į medį. Tačiau 
šernai ūkininko nesivijo ir 
greitai dingo tankumynuo
se. Raudondvario apylinkių 
ūkininkai laukia, kad to val
sčiaus miškuose butų suruo
štos didesnės medžioklės, 
r.es be šernų ten pastaruoju 
’aiku jau pradėjo rodytis ir 
vilkai.

Alovės Valsčiuje 3 
Nusižudymai.

MIRĖ 113 METŲ AM
ŽIAUS ŽYDĖ.

Šėtoj mirė seniausia Lie
tuvoje žydė E. Milerienė, 
kuri buvo sulaukusi 113 me
tų amžiaus.

ŽMOGAUS SVEIKATA 
IR LINKSMYBĖ*'

Yrft pagal supratimą ir Išpildymą 
,'/veninio tik-lo. Nesveitąat#, nelinks- 
iybė, neramybė, rūpestis ir taip 
iekvienas nenormn'liškas padėji
mas, tai yra klaidingas pildymas tvė- 
imo galybės pirmų įstatymų.
it DABAR dėl išdėstymo ir Tsaiški- i 

ūmo jus padėjimo. Kaip supiįįsjt sa- ! 
/o gyvenimo klaidas, bus lengva iš
pildyti jus aukščiausi geidavimą ir i 
gyti sveikatą ir linksmybę. (52)

JOS. MATUKAITIS, BP. D., d 
377 South St.. ..BRtSTOL, CONN. j

! Mažai Geležinkelių,
■ Bet Daug Nelaimių.
1 Lietuva labai mažas kraš- 
Į tas ir labai mažai turi gele-
■ žinkelių, bet labai daug ant
i
i
jų nelaimių.

Štai, Šiaulių ir Gubernijos 
tarpustoty traukinys sun
kiai sužeidė prie bėgių sto
vėjusi su arkliais K. Dikma- 
nų, kuris kitų dienų mirė.

Tarp Panevėžio ir Labos 
traukinys užmušė ūkininko 
arklį ir sudaužė vežimų, bet 
ūkininkas spėjo iššokti.

, Skuodo stoty palaidi va
gonai pradėjo ristis pakal
nėn ir sustojo tik už 4 kilo- 

! metrų. Jeigu tuo metu į 
Skuodu butų ėjęs traukinys, 
butų įvykusi katastrofa.

Tarp Plungės ir Šateikių 
traukinys užmušė nepilno 
proto žmogų.

Ties Kalanta traukinys 
’ užmušė ūkininko Baltrušai- 
įčio arklį.

Ir visa tai atsitiko vienos 
sąvaitės laikotarpy.

Na, o kas butų, jeigu Lie
tuvoje butų tiek geležinke
lių, kiek Amerikoje!

SEREIKIŲ KAIME IŠDE
GĖ KATALIKŲ KOP

LYČIA.

dienomis Lygumų 
Sereikių kaime 

medinė katalikų 
išdegė koplyčios

Tauragės Sukilėlio Nusivylimas.

NUBAUDĖ SKAPIŠKIO 
MUŠEIKAS.

Panevėžio apygardos tei
smas Rokišky nubaudė Ska
piškio apylinkėj pagarsėju
sius mušeikas, Petrų Vaiku- 
tų, Kerelių kaimo, ir jo mo
kinį Simų Didžiulį, Breskų 
kaimo, po pusantrų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Apylinkės žmonės džiau
giasi tuo, nes minėtieji mu
šeikos buvo daugeliui pri
darę nemalonumų keldami 
Skapiškio apylinkėj triukš
mų.

Nemunaičio apylinkėj, A- 
lovės valsčiuje, per vienų 
spalių mėnesį nusižudė 3 
žmonės. Butrimiškių kaime 
Julius Slavinskas iš keršto 
šovė kaimynų Juozų Zurau- 
skų. Manydamas, kad Zu- 
rauskas užmuštas, Slavins
kas nusigando ir pats nusi
šovė.

Bugonių kaime, Merkinės 
valsčiuje, nusižudė ūkinin
kas Kukauskas, Nusižudy
mo priežastis neaiški.

Gi netoli nuo Nemunaičio, 
medžio viršūnėje ant ilgos 
virvės pasikorė ūkininkas 
Sebastinas, kuris negalėda
vo sugyventi su savo šeimy
na.

Šiomis 
valsčiuje, 
užsidegė 
koplyčia, 
vidus ir sudegė zakristijos 
turtas, liko tik sienos, lubos, 
stogas ir kai kas viduje.

Nuostolių padaryta apie 
11,000 litų. Koplyčia ir joje 
buvęs turtas buvo neapdrau
stas. Gaisras kilo per neat
sargumų iš neužgesintos 
smilkyklos.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) žy
dint! Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonėa pai
kai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ....................... 15c.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Juozas Stonys nubaustas 5 
metus sunkiųjų darbų ka

lėjimo.
Tauragės sukilimas prieš 

Smetonos ir Voldemaro dik
tatūrų, kaip žinoma, buvo 
1927 m. rugsėjo 9 d., o šio
mis dienomis, t. y. daugiau 
kaip po 10 metų, buvo spren
džiama vieno to sukilimo 
dalyvio — Juozo Stonio by
la. Byla buvo sprendžiama 
Kaune, kariuomenės teismo, 
viešame posėdyje.

Kaltinamajame akte, be 
ko kita, sakoma, kad sukili
mo diena Stonys Tauragės 
mieste vaikščiojęs ginkluo
tas ir su kitais sukilimo da
lyviais iš arešto namų palei
dęs suimtuosius ir juos nu
gabenęs į sukilėlių štabą.

Sukilimą likviduojant, 
Stonys pasislėpė, o paskui 
pabėgo į užsienį. Tačiau šį
met birželio 17 d. Stonys 
pats sugrįžo Lietuvon ir nu
ėjęs į Panevėžio apskr. vir
šininko įstaigą pasisakė esąs 
Tauragės sukilimo dalyvis.

Tardomas Stonys prisipa
žino kaltu ir paaiškino, kad 
sužinojęs, jog Tauragėj jau 
“nauja valdžia,” nėjęs tą 
dieną prie darbo, bet nuėjęs 
sukilimo pažiūrėti. Mieste 
studentai jį sulaikę ir aiški
nę, kad Voldemaro valdžia 
nuversta. Sukilėliai ir jį, 
Stonį, varęsi kartu. Jis su ki
tais nuvykęs į kalėjimą pa
leisti suimtųjų. Paskui nuvy
kę į Apskrities viršininko 
įstaigą ir išdavinėję ginklus 
sukilimo dalyviams. Kai su
žinojęs, kad sukilimas pa
darytas tik Tauragėje ir at
vyksta kariuomenė tvarkos 
atstatyti, tai jis pasislėpęs.

Stonys patrauktas kalti
namuoju už tai, kad norėda
mas nuversti esamą Lietu
vos valdžią ir valdymo tvar
ką, drauge su kitais, gink
luotais granatomis, pistole
tais ir šautuvais, ir pats bū
damas ginkluotas, užpuolė

Tauragės apskr. viršininko, 
komendanto, pašto ir kitas 
įstaigas, suėmė tų įstaigų 
valdininkus, sustabdė trau
kinių judėjimą ir šeiminin
kavo ligi 14 valandos, eida
mas įvairias sukilėlių jam 
pavestas pareigas.

Rodos, šitokį darbą tauti
ninku valdžia turėtų pagirti, 
nes ir tautininkai juk per 
smurtą ir ginkluotų sukili
mą prezidento Griniaus vy
riausybę nuvertė!

Bet kariuomenės teismas 
dabar Stonį pripažino kaltu 
ir nubaudė penkeriais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Tai fašistų auka. Leng
vai, matyt, Stonys patikėjo 
fašistų viltingoms žinioms 
apie “dovanojimus” Taura
gės sukilėliams. Po dešimts 
metų sunkaus gyvenimo už
sienyje, dabar dar “priedo” 
gavo penkis metus kator
gos... Ot, ir “dovanos!”

Klaidą daro, kas patiki 
fašistų viltingiems žo
džiams. “N. Banga.”

GAMINS KITOKIŲ 
PLYTŲ.

Lietuvoje ruošiamasi pra
dėti gaminti vadinamų tuš
čiavidurių didelio formato 
blokinio tipo plytų. Tai la
bai plačiai kai kuriuose 
kraštuose vartojamos vidu
tinio aukščio trobesių staty
bai. Jos prieš kitas plytas tu
ri visą eilę pirmenybių: įga
lina statybą būti paprastes
nę, greičiau baigiamą, pi
gesnę ir tt. Vidutiniškai to
kios plytos yra 3—4 kartus 
didesnės. Tokias plytas pra
dėjus gaminti, labai žymiai 
pagerėtų murinės statybos 
sąlygos. __________
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

Mussoliniukas Apsivedė.
pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDŽ- 
Siunčiant per paš-

VELIUONOJ NUSIŽUDĖ 
MERGINA.

Auštrakio kaime, netoli 
nuo Veliuonos, Kauno ap- 
rkričio, nusišovė iš braunin
go B. Stašaitytė. Savžudys- 
tės priežastis buvusi apvilta 
meilė. Mergina buvo suvilio
ta ir neturėjo kur dėtis.

PAŽANGUS SĄVAITRAŠTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
I U. S. A. metams kainuoja $1.50. 

lažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argdntinos 
Lietuvių Balsų.” Adresas:

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracljon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa* 
siektų mus ne vėliau kaip panedč* 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numeri nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykTu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokesti.

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

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus ir kltok’lus smulkius prane. 
šlmhs, kaina 2c. už žodi. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajlfcškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už ŽodJ. Mažiausio pajleško- 
Jimo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.
“KELEIVIS,” 253 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

Atšaukti Ambasadoriai.

Čia parodyti Vokietijos ambasadorius Diekhoff ir Ameri
kos ambasadorius \Vilson, kurie buvo atšaukti šiomis die
nomis, kai naciai pradėjo persekioti žydus. Vokietija at
šaukė savajį ambasadorių iš Washingtono tuojaus po ’fo, 
Amerika atšaukė savajį iš Berlyno.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslą,
223 pusi, didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO* 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiauaia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tir-iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

p<sBsga

štai, Mussolinio sūnūs Bruno, kuris šiomis dienomis ve
dė Gina Ruberti, kuri taip pat čia parodyta-

PAŽANG1EJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

: t V “
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTŲ

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rinitas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotus žur
nalas KU1TURA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug rastų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda-pil- * 
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metu $2. Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.



Aštuntai Puslapto

Vietinės Žinios
SKANDALAS POLITIKIE- Amerikos Lietuvių Kongre-

RIŲ TARPE.

Prokuroras Andrew savo 
ofise gavo per žandą.

Politikierių tarpe pereitą 
sąvaitę įvyko skandalas. 
Visų pirma, nežinia dėl ko 
staiga rezignavo Middlesex 
apskrities prokuroras Bi- 
shop, kuris paskutiniuose 
rinkimuose buvo sumuštas, 
bet turėjo dar eiti savo pa
reigas iki Naujų Metų, kuo
met jo vietą užims naujai iš
rinktas republikonas Brad- 
ford. Bishopui atsistatydi
nus, gubernatorius Hurley 
paskyrė jo tarnybai užbaig
ti bu irusį jo padėjėją And- 
rew. Čia ir buvo skandalo 
priežastis. Kaip tik Andrew 
nuvyko užimti prokuroro 
Bishopo privatų ofisą, jis te
nai'rado p-lę Lucettę Pa- 
ąuettę, privatinę Bishopo 
sekretorę. Kas. tenai tarp 
jiedviėjų buvo, niekas tikrai 
nežino, gana to, kad už už
darų durų pasigirdo garsus 
smugią taip smargiai p-lė 
Paaurftte rėžė laikinajam 
prokurorui Andrew’ui per 
žandą. Smūgis buvo toks 
garsus kad girdėjosi visame 
bįldinge.
f Merginos sušventintas 

pįrokuroras Andrew tuoj pa
šaukė policiją, kad tą mer
giną pašalintų iš ofiso. Mer
gina susirinko savo daiktus 
ir, pakėlus nosį aukštyn, de- 
lionstfatyviai išmaršavo. 
Tuojau rezignavo ir kiti bu- 
l»usio.ip , prokuroro Bishopo 
ofiso tarnautojai.

i Ka^j aiškina pats And- 
<ėw, iąi buvę šitaip. Mergi
nki parašė savo rezignaciją 
ir, padąvė jam. Jis tą rezig- 
■ /aciją atmenęs ir pereiškęs, 
kiad jis pats išvarąs ją iš 
djarbo./’ Už šitokį įžeidimą 
mergina ir kirtusi jam per 
žiandą. Bet kiti kitaip šitą 
skandalą aiškina.

Reikia pažymėt, kad tarp 
Andrew ir buvusio jo virši
ninko , Bishopo paskutiniais 
laikais buvo prasti santi- 
kiai. Bishop seniau buvo ži
nomas kaip republikonas, 
bet paskutiniais rinkimais 
jisai pasisakė už Džimą 
Curley, kuris norėjo įsi
skverbti į gubernatorius 
kaip demokratas. Tuomet 
buvęs*Bishopo padėjėjasAn- 
ch-ew rezignavo iš savo tar
nybos ir pasisakė agituosiąs 
už Bishopo oponentą repub- 
Itkoną Bradfordą. Ir Brad- 
fbrdasĮ buvo išrinktas Bisho- 
pb vieton. Turbut iš to pik
tumo fiishopas ir rezignavo, 
neišbaigęs savo laiko.

Pagal tiesą, gubernatu- 
ribs turėjo pakviesti jo tar
nybai j užbaigti naujai iš
rinktąjį Bradfordą, bet ne
žinia kokiais sumtim.ūs jis 
liakvidte Ahdrevv, kurio bu
vusioje! prokuroro Bishopo 
l>adėjėjai ir tai-nautojai la
bai nekentė. Ir štai, vos tik 
jis įkgjė koją per slenkstį, 
tuoj gavo per ausį.

Apie šitą sensaciją Busto-1 
i|o dienraščiai rašė sprindi-1 
riėmis raidėmis per kelias 
cjienais.

Anksti ^io panedėlio rytą 
Ėverętte sprogo garo paipa 
BostOn Gonsolidated Gas 
Co. įmonėj. Daug žmonių 
toje apylinkėje buvo išgąs
dinta.

so Mass. Apskričio suva
žiavimas.

Amerikos Lietuvių Kon
greso Massachusetts valsti
jos skyrius turės metinį su
važiavimą ateinantį nedėl
dienį, 4 gruodžio, Cam- 
bridge’aus Lietuvių Kliubo 
salėj, 163 Harvard st. Suva
žiavimas prasidės nuo 12 va
landos. Vakare, kaip 6 va
landą, ten pat bus delega
tams bankietas. Kaip suva
žiavime, taip ir bankiete ga
li dalyvauti netik delegatai, 
bet ir svečiai. Bus prakalbų, 
bus keliami ir svarstomi vi
sokie dienos klausimai.
Munšainas pardavinėjamas 

ir dabar.
Yra žmonių, kurie ir da

bar da perka ir geria mun- 
šainą. Todėl, suprantama, 
yra ir tokių biznierių, kurie 
jį verda ir parduoda. Perei
to nedėldienio naktį Lynno 
policija padarė kratą pas 
vieną žydą ir rado tikrą 
munšaino fabriką. Policijai 
tenai betriusiant, atėjo ir 
keliatas kostumerių su 
“džiogais” munšaino nusi
pirkti. Vienas jų pasakė po
licijai, kad jis kas nedėldie
nį nusipirkdavęs čia po ga
lioną “naminės” ir mokėda-

Tel. ŠOU 4115 Res. ŠOU 9714

BR0ADWAY 
FLOR1ST 

Gėlės Visokiam Reikale 
Mes specializuojant Vestuvių... ir 

Šermenų Bekiltais.
. Veltui pristatoni iki 20 Mylių. 

Savininkai:
V Zardeskas, W. Zaniauskas.

323 W. E»oadway, 
So. Bostąn, Mass.
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Iš Kazimierinės susirinkimo į Bostoną užklupo žiema.
i Pereitą nedėldienį buvo1 Perefto penktadienio rytą 
’Susiv. Liet. Šv. Kazimiero Bostonfr gyventojai pabudo 
D-jos susirinkimas. Užbai- ir pamatę storą žiemą. Snie
gus paprastus reikalus, pir- go, pūgos siautė per visą 
mininkas Palaima klausia, 
“Ar turite kokių sumanymų 
dėl draugijos labo?” Atsi
stoja Vincas Gegužis ir sa
ko: “Kadangi narių skai
čius mažėja ir iždas nekila, 
tai siūlau dėl draugijos labo 
sumažinti viršininkams al
gas.” Bet viršininkams tas 
nepatiko ir pirmininkas pra
dėjo kalti plaktuku į stalą, 
kaip genys į kelmą. Girdi, 
“ne vietoj kalbi.” Kitas da 
pridūrė: “Mes esam džen- 
teljnonai, ir jeigu reikės, tai 
patys sumažinsim sau algas, 
be kitų patarimo.”

Bet pakol “džentelmo- 
nai” susipras, aš visgi patar
čiau, kad draugija V. G. į- 
nešimą priimtų ir fašistuo- 
jantiem?? “džentelmonams” 
algas apkarpytų. Narys.

J
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Bažnyčia—ne labdarybės 
įstaiga.

Pereitą nedėldienį Bosto
ne kalbėjo atvykęs' iš Angli
jos katalikų kunigas Owen 
F. Dudley. Jis gyrė popie
žiaus bažnyčią. Kai jam bu
vo pastebėta, kad šita baž
nyčia nesirūpina pavargė
liais, jis atsakė: “Kristus į- 
steigė katalikų bažnyčią ne 
žemiškai labdarybei teikti, 
bet vesti žmones į amžiną 
laimę po mirties.” Bet tai 
yra melas. Juk Kristus aiš
kiai pasakė: “Kas turi<dve- 
•jis marškinius, teatiduoda 
vienus tam, kuris neturi.” Ir 
Kristus liepė savo sekėjams 
nekrauti žemiškų turtų. O 
katalikų bažnyčia: nieko 
daugiau ir nedaro, tik pini
gus renka ir lobius krauna. 
Ji viską ima, bet. nieko ne
duoda.

i

Apiplėštas žmogus pa
sikorė.

Tūlas laikas atgal Somer- 
villėj trys jauni banditai už
puolė pareinant namo italą 
Dominicą Tutelą, davė jam 
“bile” per galvą, apsvaigi
no ir išplėšė $40. Pereitą su- 
batą šitas italas pasikorė sa
vo skiepe. Paliktame raštely 
jis sako žudosi dėl tų atim
tų iš jo pinigų, nes neturėjęs 
kuo savo skolos atmokėti.
Banditas be automobiliaus.

Kauke užsidengęs bandi
tas pereitą nedėldienį už
puolė Chelseaj delikatesų

vęs po $5 už galioną. Tuo ■ krautuvę, apiplėšė apie 10 
tarpu už $5 galima gauti ir buvusjų tenai žmonių, is- 
legalės degtinės galioną. i kraustė kasą ir atkišęs du 

j revolveriu išėjo atbulas j 
Per sniegą eina maudytis gatvę. Jis pabėgo pėkščias, 

juroj. automobiliaus neturėjo. Po-
Ne visi f 

sniego ir šalčio. Pereitą ne
dėldienį dvi moterys Reve- 
re byčiuose maudės. Nuogos, 
tik trumpučius maudymosi 
siutelius užsitempusios, jos mas New Hampshire valsti- 
brido prie juros per sniegą joj krito negyvas Harvardo 
aukščiau kelių. Viena jų bu- universiteto muziejaus ku- 
vo stora ir kuninga, antra— ratorius ir mokslininkas 
laibutė ir kauluota. John Phillips.

juroj.
žmonės bijosi licija mano, kad jis gyvena 

kur nors netoli nuo tos krau
tuvės.

Aną panedėlį medžioda-

Kalėdos jau Arti
BULOVĄ LAIKRODŽIAI

YRA VIENI GRA Ž1AUSIŲ ir PASIŽYMĖJĘ

T. Romskienė sunkiai serga.

St. Margaret ligoninėje 
Dorchestery, buvo jai pada
ryta sunki operacija ir da
bar ten randasi po daktarų 
priežiūra. Operaciją išlaikė, 
bet ligoninė silpna, daktarai 
tvirtina kad pasveiks. Ji pri
guli SLA. 175 kuopoj ir yra 
ilgametė “Keleivio” skaity
toja. Linkėtina kad draugės 
ligonę aplankytų ir sura
mintų. B.

------4-----------
Prie Everetto skvero įvy

ko smarkus sprogimas, kuris 
suardė namą įr sukėlė gais
rą, padariusį $30,000 nuos
tolių.
Inkvizicija. Parašė N Gusev Puiki 

naudinga knyga., aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslu.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga.
Darom, rakapdus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom, Ųžtraukiam Naują 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 
Rakandai geresni už naujus. Visą 
darbą gvarantųojam. Kaina pigi. 
Duodam numokčjimais. Rakandus 
paimam ir pristatom į bile vietą Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO, MASS.
Tel. Brockton ,7718

naktį, užpustė kelius ir gat
ves, taip kad nevienas bon- 
ves, taip kad nevienas bos- 
tonietis,' pabaigęs Thanks- 
lėjo iri namo .parvažiuoti. 
Per tą naktį visokiose auto
mobilių nelaimėse buvo už
mušta 10 žmonių.

Dėl ąpšalusių ir apsnigtų 
kelių, pereitą sąvaitę buvo 
labai dfcug nelaimių su auto
mobiliais. 20 žmonių už
mušta.

KALĖDŲ BASKETAI.
Bus duodami tiems, kurie 

nedaugiau uždirba kaip $13 
per sąvaitę. Ateikit antra
dieniais ir trečiadieniais į 
Lietuvių Metodistų Žinyčios 
ofisą, 2 Atlantic st., So. Bos
tone. *<.Jei kas ateis vėliau 
Gruodfeio-Dec. 12-tos, nega
lės guįti basketo.

L. M. Žinyčios Komitetas.
' i '■**

Lietuvių M. Žinyčios Suk
tinių Banketas įvyks nedė
lioję, Gruodžio-Dec. 18 va
kare.,( Gera muzika, bus ir 
dainų; Prašome paremti lai
svų žmonių įstaigą.

L. M. Žinyčios Komitetas.

—ji
Lietuvių radio programa.
Gruodžio 3, radio progra

ma per stotį W0RL 8:00 v. 
ryto: (1) dainininkė ir smui
kininkė Ona Baltrus iš So. 
Bostono; (2) p. S. Paltana
vičienė iš South Bostono 
kalbės apie lietuvių moterų 
gyvenimą, (3) radio kontes- 
tas.

Gruodžio 4, sekmadieny, 
radio programa per stotį 
W0RL, 9:30 vai. ryto, bus 
sekanti: (1) Lietuvių radioj 
trio iš So. Bostono; (2) dai
nininkė Marijona Milteniu- 
tė iš Montellos; (3) daini
ninkas Ignas Kubiliūnas iš 
So. Bostono. Step. Minkus.

Weymouthe pereitą ne
dėldienį nusišovė savo skle- 
pe William Maloney, 45 me-1 
tų amžiaus našlys.

I

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

374 SILVER STREET, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

SOUth Boston 0822 
OFISAS: 315 E Street.

Tel. TRObridge 6830

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Innian >t. arti Centrai .kr. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 11914
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. KENmore 5807

Dr. Wm. D. Wheeler
SPECIALISTAS 

ODOS LIGŲ 
Valandoi: 2 iki 5 po pietų.

' 452 BEACON STREET,
BOSTON, MASS.

MODERNIŠKAS

Geležies Reikmenų
STORAS

Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies JRENTV, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POeniRŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

periausis Tavoras, Prieina- 
miaussa kaina. Pristatymas veltui. 

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Sųuare 
Hardivare Co.
į A. J. ALEKNA, Savin. 

,628 BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Ęel. ŠOU 4148

----- ------- ------ —— ------- -------- .

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2029

Tel. 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
^**u*<* “ ir susifcarua.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

12
5,
9.
12

DR. 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
OPTOMETRISTAS

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

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

447 Broadway, So. Boston, Mase.

J. NAMAKSY
R e a] Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SŲUTH BOSTON, MASS. 

Uffice Tėl. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVE„ 

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

pastovų Elių,
21 JOwets

Puikiausia DOVANA Kalėdų Proga-- 
Nes paliks atmintyje ant visados.

Tuojaus užsisakykit ir po Dolerį išmokėsit.

* 17 Jewels

4250
BULOVĄ

fGET A naw BULOVĄ
AMERICAN CL1PPER~ GODDESS (31■ IIME . . J

17Jewels

29”
BULOVĄ

297S
BULOVĄ

WE VVILL GIVE

LIBERAL ALLOVVANCE
ON YOUR OLD WATCH WHEN YOU

FOR A n£w BULOVĄ

4950
BULOVĄ

TRADE IT IN
PRESIDENT MARTHA WASHINGTON

TA1SOM, PERDIRBAM
Iš Senų Laikrodžių ir Žiedų į Vėliausios 
mados. Pilnas užtikrinimas.

Pašaukit telefonu, pristatysime už 25 mylių 
nuo Bostono.

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649 
seocceeoec©c5<>ew*«©oeceecececee>!!ec«ct

PICKWICK
ALE

Vyrai, kurie žino Elių,
pasirenka PICKWICK

turi būti tokis!

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: 0-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE 
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHU ANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir i to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADVVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
M0T0R SERVICE

Iš Krano
PARODYK J TĄ KRANĄ

Telepkoaų 
So. Boston 

1058 
AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais. “

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trakus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAML1N STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

u------ ---------- ■------ '■ ..

Bonkomis
(l&anj&.ų ir Pilnom Kvortom)*

✓ L? J by r:/■c •tF E R i CO., ’NC Boston Moss BREWERS SlNCE 1870.
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