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Hitleris Tuoj Griebsiąs fsys^inglMmtone6 >N1EKO NEDAlid? 700,000 Kiniečių Armija
Traukiasi SudemoralizuotaTZl • — J O 1--*. T> - 1- -___ Vienuolika Mussolinio tau- Japonų karas Kinijoj jau get Italijos laivų su amuni-Klaipedą, bako Babsonas p^^ **40padar* ^l^oi^’000,000 cija jie “nemat°” 1

--------------- i Iš Binvhamtono N. Y. “New York Times” spe- Pereitą sąvaitę Vidurže-
ANGLIJA REMSIANTI Į litiką Europoj. Taigi gali mums pasiųsta iškarpa iš cialus korespondentas pra- ^įaįkTs^vo ufekvbos b^va^ 

NACIŲ ŽYGI. j būti,. Kad ji jau ir pasiūlė ( “Binghamton Sun,” kur; nesą is Londono, kad japo- !™aikhe‘
jam imti Lietuvą. plačiai aprašyta vienuoli- nų karas prieš Kimją pri- -£ R .

SOVIETŲ ANGLIAKA- JAPONAI PAĖMĖ IR SU- 
SIAMS DALIJAMOS ČAU TVIRTOVĘ.

DOVANOS 1 ------------
Maskvos žiniomis, sun. i Pneias žygiuoja į Nankiną;is Sovietų uosto Nikolajevo I

i kos italuku byla. Pasirodo, daięs Anglijai jau apie Rnaniia “Fimhorbia”! 
i kad šita Mussolinio tautie- $1,000,000,000 nuostolių. 0 kPamJ4- . ,
mu .na .nudilino iauue ’ » > buvo nuVarvta i Gibraltarą ra« Lozorius Kasranovi-1 betvarkėj,
ciu gauja padare sąmokslą Apie tiek esąs apskaitomas . . . Anoliiosr- i MvQito KimineoasiSrobri 3 iaunas merai- angių biznierių turtas su- 1 Lenai. Is^re>ta- An8OJ°_s: cius, išdalijęs 14,000 dova-j Pereitą sąvaitę Kinijos

. to-A,i nai bintas hnmhnmic kai o laivo kapitonas mane, nu angliakasiams Dono ba- valdžia jau pradėjo eva-

kiosios pramonės komisą-| valdžia ir žn,onės bž«aRusijoj Areštuota 

7 Vyskupai.

Jie kaltinami šnipinėjimu
fašistų naudai. „ x _________ ,,

šią sąvaitę B Ruęijosj^bet jį*. tao lutinaį . ša’nchajų, dabar

Berlyno rėksnys sutiko jau 
nebereikalauti Afrikos 

kolonijų.

Lietuvai gręsia didelis 
pavojus. Hitleris ruošiasi 
pulti Klaipėdą. Taip sako 
Roger W. Babson, plačiai 
Amerikoj žinomas biznio
informacijų organizacijos pūsijas 

vedėjas. tuota
Daugelis mano, jis sako, tarpe

kad sekantis Europos ka-įja” rašo, kad buvę susekta, kalėjimo: septyni turės Ka- «« LenRi- n
ras kils Viduržemio juros į jog dvasiškija turėjo suda-Į^ti nuo 10 iki 20 metų, o vėliau. Jie esą pitikinę, jajvas g: panedėli buvo pa-
. ................ . “* “ ” •***» «*• s e x s. ss i*;s t&jRftBSift.. mįs-oįs—«, mk mmk

» ,.... gg »™: sate•«. 5-sbb -as ftgapaaę

toj stabdyti japonus nuo tamst ang g ,, aiV Ispanijai $548,765 aukų. aplink Šanchajų, yra visis-nas ju nemato. orai, pe™ *■* - . - - «---- «

pakraščiuose, būtent, ________ *
Ispanijos. “Ne, jei karas ]ą, kurio pagalba po visą 
kils, tai jis kils Baltijos pa- Sovietų Sąjungą buvo ren- 
jury, Lietuvoje,” sako Bab- karnos žinios ir teikiamos 
sonas. priešingoms valstybėms,

Kodėl jis pasirenka Lie- būtent, fašistinei Vokietijai 
tuvą šitokiam Įvykiui?

Todėl, kad Lietuv 
parankiausia prieinamas 
lengviausia paimamas 
nis Hitleriui

ą ir išvežti kalėjimam
________  toj staoayti japonus nuo ”7 », __i—r—,— -------■=- , . . .

Ilsima <H,ln>ilsna An karo, anglams esąs gėrės-nas nemato. Sta, pe- gpajju dieną buvo da kai sudemoralizuota ir įklius Streikas Au- nis ižskflf;.iiaviniaą Ja. reitą sąvaitę vienas italų nesunaudota. Pa- trauKiasi nesigirdama. Pa
aukos buvo ėmę Šanchajų, per dvi są- 

netik Ispanijos vaites japonai nuėjo jau 50 
gynėjams, mylių Nankino kriptimi. 

Pastarie- Kinijos valdžia dabar
Negana to, kunigai organi-jtomobilių korporacijai, pe- ~jį sutrukdęs. ''^S? Augiausia “storojo- kelia savo sostinę iš Nanki

Visų pirma reikia neuz- zaVę neį sabotažą ir terorą, i reitą sąvaitę darbininkai AutOfnobllhS L ZlIlU- 
miršti, kad Hitleris, Musso- jęUrstę tikinčius žmones žu- paskelbė streiką ir užėmė v_ ’ rz 1 
hnis ir Japonija _ susidėjo į Sovietų valdininkus ir dirbtuvę. Dėl to streiko a-
vieną bloką svetimų žemių deginti mokyklas, kad so-ipie 15,000 darbininkų ne- , . ....
grobimui. Šitą savo tikslą vTetii 'mokytojai negalėtų: teko darbo. Korporacija . aterbuno^ automobiliaus 
jie pridengė "kovos prieš moLinti vaikų komunistinėj į sako, kad streikas nelega- buY°. parmužtas ir mirtinai 
komunizmą obaisiu. Ei- dvasioj. Padegus kunigams į Jus, ir ta pati pripažista au- sužeistas Jonas K 

- - • 1 — - - - 58 metų

šė Joną Kukaitį.

Wolcotto miestely, prie 
mobiliaus 
r mirtinai 
Kukaitis,

si” Romos katalikų kunigai, no Į Čunkiną, 750 mylių 
krašto gilumon. Bet tai jau 
nėra tvarkingas kėlimas, o 
greičiau bėgimas. Štai, kaip 
šitą evakuaciją aprašo

Nepaprastas Sočia- šveicarija išvijo 
Ustų Laimėjimas

ni KlgepOI te. Šveicarijos federalinė po- “New York Times” korės
Mums prisiųsta iš Bridge- licija “pasiūlė” francuzų pondentas: “Masinis bėgi-komunizmą __ _________________ _____ „v.

dama šituo obalsiu, Japo- Krasnojarske vieną mokv-: tomobilių unijos viršinnin- x > —.....» ------------ 1 -, • , .v .. r»-, ~ •
mja jau piešia Kiniją. Mus- kla liepsnose žuvę 20 vai- kai- bet streikuojantieji KaiP praneša “Waterbuiy “Times-Star,” kuris sako, Guise, tuojaus išvažiuot is pereitą sąvaitę.. Riksos ir 

- 'darbininkai sako kad jieRepublican,” kuri mums kad da niekas to miesto is- Šveicarijos. Mat, tas juoda- jaučių vežimai ritasi visais

amžiaus lietuvis. į pOrt, Conn?, dienraštis monarchistui, grafui de mas iš Nankino prasidėjo

solinis gi jau pasigrobė ^ų. 
Etiopiją ir dabar lenda Is
panijon. Tik vienas Hitle
ris iki šiol da nieko nėra 
gavęs. O apetitas jo didelis 
ir nagai baisiai niežti ką 
nors pasigrobti. Geras kas

50 Rusų Lėktuvų 

Nulėkė Kiniion.

prisiuntė vienas draugas, torijoj nėra taip sušlavęs šimtis buvo sugautas agi- keliais, aukštai prikrauti
Kukaičiui buvo sulaužyta balsų, kaip šio mėnesio rin- tuojant Šveicarijoj gyve- visokių maišų, patalinių,
dešinė koja ir perskeltas Rimuose tenai sušlavė so- nančius franeuzus, kad puodų ir verkiančių vaikų.

cialistai. Jų kandidatas Į Francuzijoj reikia atsteigti Kaimiečiai ir miestelėnai
majorus, Jasper MėLevy, monarchiją. Jo tėvas Belgi- nešasi visokią savo mantą

kaitis vėliau buvo nuvežtas surinko 28,538 balsus ir bu- joj tuo tarpu jau pasiskelbę ant pečių. Pūkšnoja auto- 
ligoninėn su mažais gyvy- vo išrinktas majoru jau Francuzijos “karalium.” u-
bės ženklais ir neužilgo mi- trečiai tarnybai, tuo tarpu 
rė. Palaidotas laisvose lie- demokratų kandidatas su-, 
tuviu kapinėse. Jonas buvo rinko vos 8,970 balsų, o re-:

v.,« celini- iaisvų pažiūrų žmogus ir 24 publikonas vos tik 4,041. . L . . T .
ninkus iš dirbtuvės jėga, metus skaitė ' Keleivi.’ Socialistas McLevy ŠĮ kartą, Akron, Ohio. — Good- moja besiartinanti Japom
jeigu jie geruoju neišeis. ’ Pernai užrašė “Keleivi" ir gavęs Bridgeporte daugiau yearo tajerų dirbtuvėj dar- jos; karo masina.

Ši žinia buvo jau parašy- ?avo . broliui Silvestrui Į balsų, negu Rooseveltas pa-ibininkai buvo paskelbę šit- . Žmonės esą be ūpo, b<
ta kaip °-auta pranešimas Škotiją kaip dovaną Kalė- skutimais prezidento rinki- down streiką, bet žinios sa- Jokios vilties. “Ką tas gel
kad streikieriai dirbtuvė d°ms- mais. Visi kiti socialistų ko, kad pereitą nędčldienį bės?” Jie sako. “Mes dtr
apleido

Įtik tokiu budu gali privers- 
Jti ką reikia atsižvelgti Į da-

galvos kaulas. Kaltininkas 
nuvažiavo nesustojęs. Ku-

Į romas jiems skriaudas. 
\Vashingtono valdžia rau- 

Ši panedėli iš Šancha- kosi ir sako, kad streikas 
‘ ‘ ’ laiku, kuometni= hin.il čekoslovakiia bet -]aus auloritelinRai pi ane-j dabartiniu nis butų ceKosio\ akija, bet §ama, Rad dvį paskutl. darbai eina mažyn, išrodo 

ji nemaža vaktybe ir gerai neg savaiteg rusai nuiėkdi- ne vietoj. Gi Michigano gu-
g ll£ no Kinijon 50 karo orlaivių, bernatorius Murphy sta-aitilenją gerų ^ufcasvai visos šitos mašinos jau per-j čiai grąsma šaukšiąs nuli-

He\amtiami jS nafioi K‘ni>s ™!dži?Į Jos ir PaSalinsi^ 5lreiki-
ginklų fabrikuose. & to, ^onęentnjotos ties Lrum- 
Cekoslovakija guli Francu- a’ aP‘? 2’«°°. n.uo J?’
zijos Pašonėj ir jeigu Hit- P°^u ’™o SovietųPaenos.

Francuzija tikrai netylėtu, ^ar rusai tenai mokiną
Eiti į šiaurę ir griebti Danį- .k™XaI ' °Peruotl 
ja arba kitas Skaadinavi- ta- mas- . • , . , .
jos šalis, taip pat pavojin- , daP°,nal deda tam faktui 
U nes tas nepatiktu Ano-. labai aau£ svarbos, kadan
gi iai O listi i Austrija Mu?- Rusi> nutarusi Ispam-
iolTniui neUtHttu valdžiai dau^iau ^inkių
sonniui nepatiktų. nebesiųsti, tai japonai ma-

Taigi Hitleriui lieka tik- no< kad dabar rusai kiek ga- 
tai Lietuva, kurios nėra lėdami remsia Kiniją, 
kam užtarti. Viena, strate

AKRONE PALEISTA 
1,642 DARBININKAI 

IŠ GOODYEARO.

mobilis ir trokai veždami 
valdžios dokumentus ir su
žeistus kareivius. Viskas 
slenka Į vakarus, tolyn nuo 
savo sostinės, kuriai gru-

BRAZILIJA ATSISAKO ..........
MOKĖTI SKOLĄ AME- seri Marijoną. Jis buvo ki- cialistas Samuelson gavo ti, išskyrus tik tuos, kuriuos ima priešas.

RIKAI. i lęs iš Suvalkijos, Gražiškių 27,149 balsus, tuo tarpu1 jau buvo jos nutarta atleist. Žinoma, ne visi kiniečiai
i.-„i— i—— ----- iq jog nu^irta atleisti 1,645 esą taip nusiminę. Valdžia

žmonės, ir tiem jau atmokė- nepripažista, kad .Kinija 
jo. nugalėta. Šis pasitrauki

mas iš Nankino esąs tiktai

ginė jos padėtis kitoms val
stybėms neturi jokios reik
šmės, jei bent Sovietų Ru
sijai: o antra, Lietuvos tau
tininkai išniekino demokra
tiją ir pradėjo garbinti fa
šizmą, taigi demokratinės 
valstybės net ir simpatijų

Kongresas Tirs 

Mooney Bylą.

Jungtinių Valstijų Sena- 
tan Washingtone yra Įneš
ta rezoliucija, kuri siūlo iš
tirti Tarno Mooney bylą ir 
paprašyti Califomijos gu-

nemokėti savo skolų užsie- tlraugų.^ Į kapines ji lydėjo Bridgeporto miesto taryboj 
niams, kuriems ji skolinga daug žmonių. Palaidotas dabar visi bus socialistai.
apie $1,250,000,000. JUng- šalia savo brolio, Kazimie- ---------------
tinių Valstijų kapitalistams ro Kukaičio
siomis dienomis ji turėjo
sumokėti $470,000,000, bet 
dabar jau nemokės.

jai netun. Anglija ir Erąn- į™ V
euzija tikrai neuzars Lie- . ..visišk’ai ir įtinai”
tuvos jeigu naciai ją uz- , ; a darbininku va-
puls. O tas gali iv kti grei- į . kalėiJim0 Bv]os
tai kuomet kitos fašistines =. p^asidėsiį grao-
valstybes taip gausiai šie- džį0 15 įalimas gaik.
naa-’a7, „ . t i tas, kad ir pats Mooney bu-
i Rėksmingas yra faktas, ?jas pašauktas iš kalėiimo i 
kad Anglija paskutinėmis Washingtoną kaip liudi- 
dienomis pradėjo labai njnkas.
sėbrautis su Berlynu. Šio- ‘_________
mis dienomis pas Hitlerį RUSAI IŠGYVENO ANT 
buvo nuvykęs Anglijos dip- LEDO JAU 6 MĖNESIUS 
lomatas Halifax ir turėjo Lapkričio 20 dieną suka- 
slaptą konferenciją. Po si- ko jau 6 mėnesiai, kaip im
tos konferencijos Hitleris ■ gų mokslininkų ekspedicija 
pareiškė, kad jis Afrikos j įsikūrė sau meteorologijos 
kolonijų jau nereikalau- stoų an^ jedo, šiaurės že-

POPIEŽIUS DUOSIĄS 
AMERIKAI NAUJĄ 

‘ŠVENTĄJĄ.’

Prasidėjo Nauja 

Depresija.

Darbai pagerėsią tiktai 
ateinantį pavasari.

BINGHAMTONE BAT- strategijos žingsnis, kad Į- 
SIUVIAI DIRBA TRIS traukus priešą krašto gilu- 

DIENAS. mon ir tenai jį paklupdyti.
Musų skaitytojas ir drau- • Tiesa, išsikelti valdžiai iš 

cija Ruošias Mirti. !gas A. Jakševičius pranešaj sostinės, kuomet gręsia pa- 
iš Binghamtono, kad Endi-
cott-Johnson Co. čeverykų

Briuselio Konieren-

Užpultoji Kinija palieka
ma likimo malonei.

vojus, nėra naujiena. Juk 
ir pasaulinio karo metu,

dirbtuvėse tenai jau šeštas kuomet 1914 metais vokie-
Devynių valstybių konfe- mėnuo darbininkai dirba čių armija artinosi prie Pa-

Standard Statistics Co., rencija, kuri susirinko Briu- tik 3 dienas per savaitę, ryžiaus, Francuzijos val- 
Iš A’atikano pranešama, kuri užsiima biznio ir ura- selv stabdvt japonu karą Bet darbininkų nepaleidžia, džia buvo išsikėlusi i Bor-

siąs. Ir Londone tuoj pra
dėta kalbėti, kad dabarti
nė reakcinė Anglijos val
džia remsianti Hitlerio po-

mės ašigaly. Nuo to laiko 
jų ledo laukas nuplaukė 
450 mylių tolyn nuo ašiga
lio.

si šitokios “garbės” savo tęsti iki pavasario. Nors pasitarnavimuose Japonija 
“milžiniškais darbais,” nes Rooseveltas sušaukė nepa- atsako dalyvauti. Tuo tar- 
isteigusi visą eilę davatky- prastą Kongreso sesiją ir pu gi Japonija pareiškė, 
nų Amerikoje. rūpinasi prasidėjusi biznio kad jeigu jai reikės kokios

--------------- smukimą sulaikyti, ši kom- pagalbos ar patarimų, tai ji
FAŠISTŲ ORLAIVIAI UŽ- panija tačiau nemano, kad kreipsis tik prie Hitlerio ar- 

MUŠĖ 22 ŽMONES. valdžios pastangos galėtų ba Mussolinio. ŠĮ panedėli
Madridas praneša, kad duoti kokių nors vaisių be Briuselio konferencija vėl

dienai brėkštant pereito ne- pavasario. Ji sako, kad fab- susirinko, bet koresponden- 
dėldienio rytą fašistų oriai- rikai perdaug jau prigami- tai praneša, kad ji jau ruo- 
viai užpuolė Alicantės mie- no kai kurių daiktų ir išeis ruošiasi mirti, nes neturi 
stą ir mėtydami bombas keliatas mėnesių, kol tie “nei dantų, nei nagų” savo 
užmušė 22 miegančius žmo- daiktai bus išparduoti. Kai tikslui pasiekti. Apie sere- 
nes. Alicantė yra Ispanijos fabrikai gaus naujų užsa- dą jau išnyksią iš Briuselio 
valdžios uostas pietryčių kymų, darbai vėl pradės ei- visi delegatai, palikdami 
Ispanijoj. Įti geriau. Kiniją likimo malonei.

dyti, kaip jos valdžia tikisi, 
tai parodys tik ateitis. Bė
da Kinijai ta. Kas j'os tech
nika nelygi Japonijos tech
nikai. Ką tas reiškia, tai pa
rodo nuostolių skirtumas. 
Kaip sako “New York Ti
mes,” tai Šanchajau fron
te japonai nete .o 50,000

. kareiviu, o k.mečiu buvo 1 „

NEW BRITAINE IR
HARTFORDE LAIMĖ

JO CIO.
Nevr Britaine, Connecti- 

eut valstijoj, pereitą sąvai
tę Landers, Frary ir Clark 
elektrinių mašinų dirbtu
vės darbininkai rinkosi sau 
uniją. Iš 2,116 paduotu bal
sų, 1,998 buvo už ClU, o tik užmušta 3<»' , tot). 
108 už Amerikos Darbo Fe
deraciją. Gi Hartforde pa
našioj dirbtuvėj už CIO 
dai bininkai pasisakė vien 

i oalsiai.

Per.ną nedėldieni Ken- 
tucky valstijoj sudužo A.- 
merikos armijos lėktuvas 
ir užsimušė du karininkai.
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Sulaikyti Kinų-J a ponų Karą.

KUO SKIRIASI DEMO
KRATIJA NUO DIKTA

TŪROS.

Tą skirtumą “Naujienos” 
aiškina taip:

“Demokratija yra tokia 
santvarka, kurioje duodama 
progos pasireikšti asmens ini
ciatyvai, kurioje visuomenė 
savo valia, o ne pagal valdžios 
Įsakymą, veikia.

“Diktatūra, priešingai, vei
kimo laisvę žmonėms atima. 
Ji yra paremta tuo Įsitikini
mu, kad žmonės yra kvaili ir 
tamsus, savo gerovės nesu
pranta. duodasi visokiems ap 
apgavikams mulkinami, ne
moka atskirt tikru savo drau
gu nuo priešų. ligai svarsto, 
ginčijasi ir riejasi ir trukdo 
gerų sumanymų vykinimą. 
Taigi diktatūra ir sako: užuot 
laukus, iki tamsi, nerangi ir
visokių apgavikų mulkinama 
liaudis susipras, reikia, kad 
koks nors energingas vadas 
paimtų visą galią i savo ran
kas ir veiktu tos liaudies la
bui.”

O kai “tautos vadas” pra
deda “liaudies labui’’ veik
ti, kai jis atima iš jos laisvę 
rūpintis savais reikalais, 
tai žmonės neturi progos 
lavintis ir tautos progresas 
turi sustoti.

Taigi, kas stoja už dikta 
turą, tas yra savo tautos 
priešas, jos pirmynžangos 
trukdytojas.

ŠMEIŽIA LIETUVIUS 
PROFESIONALUS. I

Dėl to, kad lietuviai pro
fesionalai atsisakė sudėti 
Visuomiui 85,000 jo “naujo 
ikėjimo centrui steigti,” tai 

jis dabar pradėjo per fašis
tų “Vienybę” juos šmeižti, 
kad jie savo diplomas esą 
nusipirkę už pinigus, vadi
nasi, jie netikri profesiona
lai, apgavikai.

Dėl šito šmeižto vienas 
chicagietis parašė “Vieny
bės” redakcijai protestą. 
Jis sako:

“Darote klaidą, dėdami Vi- 
suomio straipsnius, kuriuose 
sakoma, kad beveik visi lietu
viai profesionalai yra nusipir
kę diplomus, žinote, kad to
kiais raštais Vienybei naudos 
nepadarysite.“
Vietoj prisipažinti, kad 

tai istikro biaurus musų pro
fesionalų šmeižimas, “Vie
nybės” redaktorius šmeiži
kui da pritaria. Girdi:

“Bet faktas lieka faktu, kad

čia matyt devynių valstybių 
BriusUv tikslu sustabdyti k

konferencija, 
inų-japonų kar

kuri su? 
. Niekas

anądien
neišėjo.

Belgijos sostinėj

PASTABA PRIE “KALBOS DALYKAI.’’

Polemika ir Kritika
BROLIS VITAITIS IR 

“MUS.”

ir dažniau 
“Tėvynei” 

“mus,”

ninku, kurie jau apie $30,- 
0C0 musų pinigų suėdė ir
vis dar čiulpia musų iždą 
toliau. Jie tiek mums sko
lingi, o mes da mokam jiem 
už “T ė v y n ė s” spausdi
nimą. Ir negana to, jie jau

1 pradeda savintis SLA. na
mą, kuriame jie turi Įsitaisę

Vis dažniau 
brolis Vitaitis 
kartoja žodį “mus,” kada 
tik jis kalba apie SLA. Jis Į 
bara “Laisvę,” kam ji rašo 
apie SLA. Jis bara komu-
nistUF už tą patį “Jus kl?:;av0 lizdą. Jie be jokios gė- 
mumstai, netunt teises davi-. dos ,.ašo*kad tai .^vienybės 

' Namas.”
p. v itaitk, \esenai buvo laikraš- 

• , čiuose rašyta, kad Susivie
nijimas turėjo tą namą re- 

Su- montuoti ir pridėjo prie jo 
apie $45,000. Iš “Vienybės” 
tačiau gaunasi toks Įspūdis,

MUSU TAUTOS SENO
VIŠKUMO ĮRODYMAS.

Kai kurių istorikų yra 
manoma, jog Kinija yra ci
vilizacijos lopšinė. Kad ki
nų tauta, yra seniausia, tai 
galima esą matyt ir iš to. 
kad pas kiniečius tebėra da 
užsilikęs senovės paprotys 

išnomuoti savo žmonas ki
tiems. Ir, išnomuodamas sa
vo žmoną kitam vyrui, ki
nietis visuomet statąs nuo
mininkui sąlygą, kad mote
ris nebūtų perdaug skriau
džiama.

Bet “Kuntaplis” atranda, 
kad šituo žvilgsniu lietuvių 
tautai priklauso daugiau 
garbės, negu kiniečiams, 
nes Lietuvoje yra da seno- 
viškesnių papročių. Čia da 
pasitaiko, kad vyrai savo 
žmonomis pasikeičia, o 
Kaune kai kurie ponai tie
siai vagia žmonas vieni nuo 
kitų.

Tai jau tikrai pražilusi 
senovė!

P. JURGĖLA BUS “VIE
NYBĖS” REDAKTO

RIUM.
Brooklyno fašistuojanti

“Vienybė” praneša, kad jos 
redakcijos sąstatan Įstojęs 

yra tokių profesionalų, kurie p. Petras Jurgėla, kuris ne
nusipirkę’ diplomus. Jeigu senai važinėjosi po Ameri- 
yra, tai kodėl Visuomis apie ką pardavinėdamas lietu- 
juos negalėjo parašyti?“ iviams savo knygą “Dieve, 

Jeigu Tysliava su Visuo- Pasigailėk Musų! 
miu žino, kurie profesiona- P. Jurgėla iki šiol ėjęs tik 
lai turi savo diplomas nusi- laikinojo redaktoriaus pa- 
pirkę, tai tegul jie paskelbia! reigas. Kaip rodos, jis pasi
jų vardus ir faktais savo rašinėja po savo fašistiniais 
tvirtinimą Įrodo. Tuomet | straipsniais Zeikaus slapy- 
nebus užgautas nei vienas j vardziu.
tikras prof^ionalas Dabar! Dabar -vienybės” redak-
gi išeina, kad ftl^ft'lenap|eiios štabas susidėsiąs iš tri- 
Iietuvis profesionalas gali-j pastoviu redaktorių: 
būt apgavikas. Kaip gi tuo- R-lazžs ir j
met musų visuomene gali į0*,
pasitikėti savais daktarais,

“Keleivy” kelintą kartą o ne dėl stokos . savų žo- 
norima parodyti, kad “lie- džių, kaip stalo vietoj turi- 
tuviu kalba išsivysčiusi ar- rne savo net du žodžiu — 
ba atskala slavų kalbos.” skobnis ir skuomė, taip pe- 
“Keleivio” 44 numery net čiaus turim net tris—kaka- 
paredoma keli pavadini- lis, krosnis ir ubas. į get
mai-žodžiai, panašus Į lietu- Nors “Keleivio” rašėjui “mus”

neti patarimu 
riamms,” sako 
nes “Susivienijimas 
musų, ne jūsų.”

Bet mes žinom, kad 
sivienijime yra ir komunis
tų. Kodėl gi jie neturėtų 
teisės pasakyti, kad “Susi
vienijimas yra taip jau ii 
musų?”

Man brolio Vitaičio logi
ka nesuprantama. Juk SLA 
konstitucija neskirsto narių 
Į pilnateisius ir beteisius. 
Užsimokėję savo duokles, 
visi nariai yra lygus, nežiū
rint kokie jų politiniai Įsiti
kinimai. Todėl žodis “mus” 
turėtų reikšti lygiai komu
nistus, kaip ir tautininkus 
ar kitokius.

brolio Vitaičio 
reiškia tik ji patį ir

kad tas namas dabar jau 
nebe Susivienijimo, bet jos. 
Pild. Taryba turėtų bū
tinai paaiškinti, ką tai rei
škia? Nejaugi ji prie tų 
$30,000, kurie buvo sukišti 
“Vienybei” pirmiau, dabar 
pridėjo da 845,000 ir namą 
jai dovanojo? Nejaugi jau 
ir tas namas “mus?”

W. G. Lasky.

Kaip Vokietijoj “Su

mažino” Bedarbių 

Skaičių.

advokatais 
tais?

dentistais ir ki- PROTINGI PAVOJIN
GESNI.

DŽIAUGIASI JURGELIO-
NIO “KANDIDATŪRA.”

Tysliava džiaugiasi “Vie
nybėj,” kad Chicagos “pa- P° miest3- 
žangieji” pastatę savo kan
didatu i SLA. prezidentus 
Kleofą Jurgelioni. Džiau
giasi dėl to, kad Jurgelionis 
gali suskaldyti pažangiųjų 
baisus ir patarnauti fašis
tams.

Bet fašistams čia nėra ko 
džiaugtis, nes Jurgelionio 
kandidatūrą stato tik pats 
Jurgelionis ir pažangieji už 
į i visai nebalsuos.

Jautraširdž i a i žmonės 
Kaune jaudinasi, kad per
daug bepročių vaikščioja 

be jokios prie
žiūros. Juokdarių “Kuntap
lis” dėl to rašo:

viškus — osiol, opiekun, or- norisi Įrodyt, kad “lietuvių jo kompaniją. O kas yra to-! ---------
gany, oko, obmanut, ogon kalba yra slavų kalbos at- ji kompanija? Tai visokie Vokietijos fašistai nuola- 
ir tt. . . skala,” tačiau kalbų žino- deveniai ir “vienybės,” ku-! tos giriasi, kad pašalinus

Šitaip galvojant, galima vai ir kalbotyrai, kaip A. rįe nunešė SLA. iždui tuks- parlamentą ir visą demo-
butų “darodyti.” kad Ame- Vireliunas, profesoriai Jau-rančius dolerių ir pastatė kratinę tvarką, Vokietijoj 
riko j gyvenančių lietuvių inius ir Būga, visai ką kita organizaciją i didelį finan- išnyko nedarbas. Pavyz-
bent tūli žodžiai “išsivystė byloja; jų nuomone, slavai sinį sunkumą. Tačiau kuo- džiui, 1933 metais bedarbių
iš .angliškos kalbos, pavyz- daugiau iš lietuvių perėmė met “Vienybės” fašistai ki-i tenai buvę 6,013,600, o da- 
džiui: dypas, sapa, storas, ir pasisavino žodžių, negu ša savo nosi Į musų organi- bar esą tik apie 500,000. 
lyderis, trubelis, overkotas, lietuviai iš jų. Jie teigia J zaciją ir duoda SLA na-
auza ir kt. Čia butų daugiau kad lietuviai daugiausia žo- (riams visokių patarimų, tai 
teisybės, kad tūli žodžiai džių turi paveldėję iš indo- brolis Vitaitis nepasako
“išsivystė” iš anglų kalbos, europėnų prokalbės, Į kurią, jiems: “Jukš, ne jūsų čia Bet vienas “New York
bet negalima daleisti, kad žinoma, Įeina ir slavai, bet į>įznis! Susivienijimas yra Times” korespondentas pa-
“lietuvių kalba išsivysčiusi tai tik devintoji dalis. Dar musų, ne jūsų.” Ne, fašsitai rodo, kad toms skaitlinėms

pas ji pilnateisiai SLA. ne-Į vistiek negalima tikėti, 2i-iš slavų kalbos” vien dėl to. syki pakartoju, kad iš slavų 
kad tūli žodžiai panašus, ir germanų lietuviai turi pa- 
Kalbotyrai yra savo žodi siėmę kuomažiausia, ir tai 
tarę, kad daugelį žodžių i jau kryžiokuos laikais; b 
slavai iš lietuvių ėmę: gal-' pasiėmę ne dėl to, kad savų 
va ir ranka—lietuvių kilmės i nebūtų turėję, o tik dėlto, 
žodžiai. kad buvo apsileidę ii- ne-

Kad lietuviai, būdami ne-'mokslus. Anis Rūkas,
mokslus, tulus žodžius iš ------------ - ■,

O skaitlinės 
sako fašistai.

Bet

nemeluoja.

i-iai; tik komunstai tos tei- noma, jis sako, pačios skait-
sės neturi.

Ar brolis Vitaitis nekly
sta šitaip galvodamas? Ar

iinės nemeluoja, nes jos ir 
negali meluoti: bet meluoja 
fašistai, kurie tas skaitlines

“KUNTAPLIO” REDAK
TORIUS NUBAUSTAS.

Kauniškis linksmos min
ties laikraštis, “Kuntaplis,” 
pasijuokė iš Telšių žemės 
tvarkytojo, ir teismas užtai 
nubaudė redaktorių Tilvyti 
3,000 litų pabauda, arba 
dviem mėnesiais kalėjimo.

Kaip vienas laikraštis pa
stebi, Lietuvoje už 3,000 li
tų galima dvarą nusipirkti, 
tai iš kur gi mažutis juokų 
laikraštėlis gali tokią sumą 
gauti? Aišku, kad jo redak
torius turi sėsti dviem mė
nesiam kalėjimo.

Ot. ir “laisva” Lietuva! 
Nevalia žmogui nei pasi
skųsti prieš valdininkus, nei 
pasijuokti!

“N. BANGOS” REDAK
TORIUS KALĖJIME.

Fašistinė Urugvajaus val
džia uždarė kalėjimar. 
“Naujosios Bangos redak
torių draugą P. Krigerį už 
nepalankų straipsni fašisti
nei diktatūrai.

“Naujoji Banga” yra so
cialistinės minties laikraš
tis. Nubaustam jos redakto
riui mes reiškiam broliškos 
užuojautos.

“Musų reporteris šiuo rei
kalu kreipėsi Į atatinkamas i- 
staigas. kur jam buvo išaiš
kinta. jog nepilnapročiai nie
kam pavojingi negali būt, nes 
didžiausią pavojų visiems su
darą kaip tik pilnapročiai.’’

Kitaip pasakius, bepro
čiai nepavojingi, nes fašis
tinės diktatūros jie nekriti
kuoja. Dėl to ir priežiūra 
jiems nereikalinga.

D-RAS GRAIČIUNAS 
GAUSIĄS PENSIJĄ.

“Naujienos” praneša, kad 
chicagietis d-ras Graičiu- 
nas, senas Amerikos lietu
vių veikėjas, gausiąs iš Lie
tuvos iždo pensiją. Reikia 
pasakyti, kad jis yra ją se
nai užsipelnęs ir ji jam la
bai reikalinga.

NUSITARĖ...
“Naujoj Gadynėj” skai

tom:
“ ‘Vilnies’ Andriulis spalic 

30 d. laidoje graudžiai verkia 
kad Chicagos lietuviai socia
listai nusitarė vienytis su lie
tuviais opozicionieriais.”

Bet ko čia verkti? Jeigu 
“nusitarė,” tai reiškia, kad 
vienybės nebus. Vienybei 
reikalingas ne NUsitari- 
mas. bet SUsitarimas!

kaimynių tautų prisiėmė, 
kaip kad čia Amerikoj ne
mąstančioji prastuomenė 
prisiima, tai vien apsileidi
mas ir žioplumas pačių lie
tuvių; bet negalima sakyti, 
kad lietuviai neturi savų žo
džių.

Osiol lietuviškai — ašvi-

DĖL LAISVAMANIŲ
ŠAUKIAMO SUVAŽIA

VIMO.

Delegatų dėmesiui.

Laikraščiuose buvo pa
skelbta, kad laisvamanių 
suvažiavimas busiąs tik vie- 

nis; opiekun—globėjas; ob- ną dieną, būtent, 5 gruo- 
manut, obmanščik — suk-jdžio, ir kad šeštadienio va
žius, ir tt. Veltui rašė jas sa-|karą, 4 gruodžio, vakane- 
ko, kad organy slavų kilmės

jis pagalvojo nors sykį, ką rašo.
reiškia musų organizacijos i Melas yra tame. kad faši- 
vardas? Juk inicalai SLA I štai slepia, jog iš bedarbių 
reiškia Susivienijimą Lietu-1 milionų jie išima šias kate- 
vių Amerikoje, o ne susivie- gorijas:
mjimą fašistų ar tautinin
kų. Susivienijimo konstitu
cijoj taipgi nėra niekur pa
sakyta, kad jam turėtų va
dovauti tautininku ar fašis-

1. SS, arba fašistinę poli
ciją.

2. SA, arba Hitlerio smo
gikus.

3. Armiją ir laivyną, ku- 
' 100,000tų plauko politikieriai. Su-! rię padidinta nuo 

sivienijimas yra visų lietu- Į ’-ki 900,000 vyrų. 
vių organizacija; ne pono į 4- Darbo bataljonus.

5. Politinius kalinius ir 
koncentracijos stovy k 1 u

Vitaičio
a

mus,” bet visų
mus.”
Kas atsitiko su SLA Ap- 

švietos Komisija, kad ji ne
mato šitokios kenksmingos 
“Tėvynės” redaktoriaus po
litikos? Nejaugi “Vienybė” 
sukišo tuos komisijonierius 
po savo skvernu, kad jie 
nedrįsta žodožio pasakyti 
prieš skleidžiamą Susivie
nijime fašistini raugą?

Brolios Vitaitis ir Dr. 
Graičuną bara, kam šis kri
tikuoja žalingą politiką. 
Girdi, nesvietiškas žmogus, 
tas D-ras Graičunas: jis ne
gilia mus už gerus darbus, 
tik kritikuoja už blogus. Ir 
da garbės narys!

Na, kaip galima šitokį iš
sireiškimą suprasti? Nejau
gi D-ras Graičunas tik tam 
garbės narys, kad girtų pp. 
Vitaiti ir Viniką? Pagaliau, 
juk ne jiedu jam tą garbės 
narystę ir suteikė, tai už ką 
jis turėtų jiemdviem patai
kauti?

belaisvius, kurių tikro skai
čiaus niekas nežino, bet jis 
siekia gal per 1,000,000 
žmonių.

6. Politiniai tremtiniai.

nės nebusią, o busią tik pie
tus sekmadieny.

Tai buvo klaidingas pra
nešimas, ir šiuomi jis patai
somas taja prasme, kad su- 

T, . .. , , važiavimas bus 4 ir 5 gruo-
Pasak} v ga.:ma, kad yra, jžio dienomis, toj pačioj 

kebatas žodžių slavų kil- salėj 1O413 So. jiichigan 
mes, kaip: dvaras, pečius,
stalas, ir tt., kaip kad ir vo
kiečių kilmės: dampis, plū
gas, stuba, šlėbė ir kt.; bet 
jie paimti per apsileidimą, vos organizacijos prašomos 
---------------------------------pasirūpinti, kad jų delega

tai pribūtų Į suvažiavimą 
laiku, nes reikės daug svar
bių darbų atlikti. Šis suva
žiavimas turės nustatyti lais- 

į vamanių susivieni j i m u i 
principus ir kelius, kuriais 
musų organizacija turės ei
ti.

Reikia da tarti dėl kun. 
M. X. Mockaus šelpimo fon
do. Laikraščiuose buvo ra
šyta, kad tas fondas jau tuš
čias. Tai ne tiesa. Fonde 
kaip buvo apie 860, taip ir 
tebėra. Apuokas.

Nuo redakcijos: Dali šio
pranešimo išleidžiam, nes 
tenai kliudomi kai kurie as
menys. Asmeniškus nesusi
pratimus reikėtų rišti as
meniškai, o ne viešai.

žodis. Tas žodis lotinų kai 
bos kilmės ir turi tarptauti
nę prasmę, lygiai kaip ma
šina, popieris, pipiras ir kt.

avė. Ir šeštadienio vakarą 
l to j pačioj salėj bus vaka
rienė.

Visos kultūrinės ir lais-

7. Pašalinti iš darbo visi 
žydai ir marksistai, kurių 
vietas užėmė buvę bedar
biai, o pašalintieji bedar
biais neskaitomi.

8. Pašalintos iš darbo mo
terys kad “gimdytų vai
kus,” o jų vieton pastatyti 
buvę bedarbiai, gi šitų mo
terų prie bedarbių fašistai 
jau neskaito.

9. Žemės ūkio darbininkų 
fašistai irgi neskaito prie 
bedarbių, vistiek kad šie ir 
nedirba.

10. Daug bedarbių pa
imta Į ginklų ir amunicijos 
fabrikus, kurie gamina žmo
nėms žudyti mašinas.

Kiekviena čia paminėtų 
kategorijų paėmė nuo 200,-

Tai, ot, ir protas musų or- 000 iki 1,000,000 žmonių

$24,680 UŽ SUŽEIDIMĄ.
Springfield, Mass.—Dr. 

Plumsteaad čia gavo iš bu- 
sų kompanijos $24,680 at
lyginimo užtai, kad važiuo
jant jam jos busu, busas pa
slydo ir jis buvo truputį su
žeistas.

gano redaktoriaus! Vietoj 
padėkoti senam veikėjui, 
kad parodo klaidas, jis py
ksta. Raiškia, čia “mus” Su
sivienijimas, ne tavo. Pata
rimų mums nedavinėk.

Šitaip Susivienijimą “be- 
musindami,” tautininkai 
“numusino” ji nuo 20,000 
narių su viršum iki 13,000. 
Ir jeigu tie žmonės nebus 
greitai iš organizacijos va
dovybės pašalinti, tai SLA. 
ateitis bus tamsi.

Musų SLA. turėtų būt 
kaip galima greičiau atskir
tas nuo “Vienybės” tauti-

Jei visus tuo6: žmones sudėti 
krūvon, tai bedarbių nuo
šimtis Vokietijoj šiandien 
bus daug didesnis, negu de
mokratinėse šalyse, sako 
“New York Times” kores
pondentas. Taigi Hitlerio 
propagandos agentai ap
gaudinėja kitų šalių žmo
nes, kuomet jie skelbia, kad 
prie fašizmo Vokietijoj pa
gerėjo darbininkų būklė. 
Net dabartiniu laiku, kuo
met pramonė yra pagerėjus 
visame pasauly, Vokietijoj 
milionai žmonių kenčia ba
dą ir didžiausi skurdą.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Pittsburgho Lietuvių Kambario Reikalu. Kaltinami Dėl Maišto Ant Atvirų Jūrių,
Lietuvių Kambariui medžia

ga užsakyta iš Lietuvos.

šiomis dienomis Pitts
burgh o Universitetas su Lie
tuvių Kambario Fondo Ko
mitetais nusiuntė i Kauną

Pitts-

užsakymą kai kurių medžią-

egiate) Draugija, 
burgh, $50.00.

Ed. A. Schofieid, 
burgh, $5.00.

Illinois:
Dr. Juozas Kiela, Chica-

Pitts-

gų, reikalingų Lietuvių Kam
bario Įrengimui.

Tatai buvo nutarta spe
cialiame bendrame Univer
siteto atstovybės ir Lietuvių 
Komiteto susirinkime da 
rugsėjo 17 d. Užsakymas 
buvo pagamintas universi
teto architektorių raštinėje, 
išverstas lietuviškai ir pa
siųstas Lietuvių Kambario 
Komitetui Kaune.

Užsakyta šie dalykai:
(1) Lininio audimo 40 

metru ilgio, pusantro metro 
pločio. Tuo audiniu bus 
kambario sienos išklotos.

(2) Juodojo ąžuolo, kam
bario gryzui.

Seniaus mes rinkomės au-

Maryland:
Aleks. Mikalojunas. Bal- 

timore, $1.00.
Ohio:

• Ant. Svetkauskas, Cleve- 
land, $1.00. .į

Lietuva:
M. Glemžaitė, Dotnuvos 

Ž. U. Akademija, $13.00.
V. Alantas - Jakševičius.

Kaunas, $10.00.
Vyt. Augustauskas, Kau

nas, 10.00.
A. Gelvvdis, Kaunas,

$20.00.
A. Kviklys, Kaunas, $15.
Gerbiami aukautojai, 

money oderius arba čekius 
rašykite vardu: Lithuanian 
Memorial Room Fund, o 
adresuokite Finansų Sekre
toriui: W. Zamblauskas, 31

St., Pittsburgh Kalbės “Naujienų

Ant juriu anądien sustreikavo Amerikos valdžios laivo “Algic” darbininkai. Vėliau jie 
buvo užtai areštuoti ir apkaltinti kaip “maištininkai.” čia parodyti trys vyrai kaltina
mi kaip to maišto vadai. Jie vadinasi, skaitant iš kairės i dešinę: Cleg Lowder, James 
Lumpkin ir Rubel Stevvart.

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
dini iš kelių skirtingų pa
vyzdžių. Dabar esame gavę Minooka St., Pittsburgh Kalbės “Naujienų” redak-, 
iš Kauno du pavyzdžiu vie- (10) Pa. torius Grigaitis ir “Vilnies”
no ir to paties audinio. Mat, Musų iždininko A. Mar- bendradarbis Abekas. Tiko dideliame nuliudime 
kad apsaugojus audinį nuo čulaičio raportas rodo, kad * t tz______ i___ ____ 'žmona Jieva ir duktė Geno-_____raportas .
šutimo, jisai esti mirkinamas Lietuviu Kambario 
tam tikrame skystime. Vie-

Fonde, 
yra, , Universiteto rankose, yra ’vie/X/J nrakalhac 19 ^ro^’J°nas ir Juozas.

nas dabar gautu pavyzdžiu .$4,411.83. Reikia da apie „ HSlžif,Xna Lietuviti Sa- liko dar
buvo mirkytas ąžuolo žievių šešių šimtu dolerių, šitą su- Vadžia iip antra va-ibroIis- ^tuvėse patai- 

mą, mes tikimės, sudės A- , : t » g nėriau- navo £raborius ™ Luelis.
merikos lietuviai per kelia- ?i iįetuviu kalbėtojai,gDr. P. 1 Petraičiai yra kilę is Kuzių

skystime, kitas—beržo žie
vių. Kiekvienas toksai skys
tis savotiškai perkeičia au
dinio spalvą, toną. Mes išsi
rinkome tą, kuris mirkytas 
ąžuoliniame skystime. Au
dinio raštas labai gražus 
smulkmenose, o su jomis 
gražiai vienijasi Įstrižai ei
ną platoki vingiai, lyg sim
bolizuodami paukščių lėki
mą, jų kelius.

Kuomet gausime iš Kau
no sąskaitą, Pitts. Universi
tetas pasiųs iš mus kamba
rio fondo pinigus New 
York draftu. Musų atstovy
bė Kaune peržiūrės medžia
gą ir. radus ją tinkama, Įsa
kys tuojaus pasiųsti Ameri
kon. Tokia procedūra nu
matyta musų užsakyme.

Kita visa medžiaga bus 
perkama Amerikoj. Čia bu;

tą mėnesių. Tokiu budu L. 
Kambario darbas galės būt 
pradėtas ateinančiais me
tais.

Norint gauti kokiu infor- 
macijų. arba patarimų 
mums duoti, rašykite L. K. 
Fondo Komiteto sekreto
riui J. Baltrušaičiui.

KUNIGAI IŠDAVĖ SAN DARI EČIO 
IŠPAŽINTIES PASLAPTį.____

Pittsburgh, Pa.

Lapkričio 9 d. teko skai
tyti kunigų “Drauge” kur 
yra paduodamos šv. Kazi
miero parapijos žinios se
kama naujiena: “Praeitą 
sąvaitę susituokė Juozas 
Virbickas su Rozalija Sta- 
nelaite. Juozas ilgus metus 
buvo uolus sandarietis ir 
nežalezninkų rėmėjas. Su
situokdamas su Rozalija,

CLEVELAND, OHIO.

Labai daug žinių būna 
paduota laikraščiuose iš 
Clevelando, bet visai mažai 
matosi ką nors parašytą 
apie Clevelando Lietuvių 
Salės Bendrovę. Lietuvių 
Salės Bendrovė tapo suor
ganizuota tuomet gyvuo
jančių pašalpinių draugijų. 
Nors gana akcijų buvo iš
tvirkę ir pavieniai žmonės,

gera katalike, pataisė savo stambioji suma pinigu 
senas klaidas ir viešai pasi-'buv0 ..udėta g draugij„ jį.

Daugumas draugijų iik-ketino būti ištikimu katali
kų bažnyčios nariu.

“Dieve padėk jam savo 
pasiketinimuose ištesėti iki 
galui.”

Matyt, ši žinia yra para
šyta paties kun. Kazėno.

Ir kaip išrodo, kun. Ka
zėnas tikisi iš Juozo Virbic- 

i kn ęntnnktnvin <n ka-

dų
vidavosi 
dalintos 
riams.

Apie pašalpinių draugijų 
likvidavimąsi butų galima 
parašyti plati ir žingeidi is
torija. Dabartiniu laiku dar 
gyvuoja d-ro Vinco Kudir
kos draugija ir Aušros Var-

ir akcijos tapo iš- 
jų likusiems na-

i Mirė Jurgis Pečiulis, 
laukęs 74 metų amžiaus, 
ko žmona.. ■ - ši . i sios šventos”.Nepaisydamas y

v.. . „ .ai§x mr,.b a Gerai lietuviams žinomas nei pono Virbicko asmensVilnies ,sio pasaulio per anksti Pa- . .,„hn L Mihelich t b‘ė nei ,)a|„,,sto ,„an-
ižmona jSkTuteGen“ Ohio valstij°s S“*“' daSum0’ ku"««

A. L. Kongreso komitetas i p:,naus paskirtas i Industria- i:\duoda išpažinties paslap-
Ohio valstijoj nutaiė su- i Loli.iX.nof b- iio; Atlyginimo Taiybą Cb- ti, ką p Virbickas kunigui i

velando dsitnkte. Jis su ki- ausi kalbėjo.
\Aha> tais tarybos nariais ves dar- Pirmiausiai, tas katalikiš- * 1 

bininku atlyginimo bylas ■ kas “Draugo” žinios rašy- 
dėl susižeidimų. .tojas turėtų žinoti, kad jei

Jenas Jarus, sandarietis Virbickas įsi-
__________ mylėjo i gerą katalikę ir

dėl meilės nuėjo Į bažnyčią
Grigaitis, “Naujienų" vy
riausis redaktorius, ir Abe
kas, “Vilnies” redakcijos 
narys. Jie nušvies visą da
bartinę Lietuvos • padėtį. 
Mes žinome, kad Lietuvoje 
yra reikalinga permaina

kaimo, Tauragės apskričio. 
Kazys Petraitis Amerikon 
atvažiavo 1909 metai? ir 
apsigyveno Pittsburghe. 
Ten dirbo krautuvėj ir ant 
gatvėkarių konduktorium, 

i į Clevelandą atvažiavo 
i 1915 metais. Dirbo didelėse

BALTIMORE, MD. | apsivesti, tai yra paties p. 
Lietuvių siuvėjų unijos rin- Virbicko ypatiškas dalykas.

kimai 1 gruodžio.

Gruodžio 1 diena bus A.
i Bet kada jau rašoma apie

salės direktorių darbštumą 
atsilaikė. Dabartiniu'laiku 
salė yra geriausiame stovy
je. Didelis kreditas pri
klauso salės direktorių pir
mininkui Žiūrini. Per jo pa
sidarbavimą net salės tak
sai tapo sumažinti ant 
$72.02 metams. Nežinau, ar 
mokės Clevelando lietuviai 
Įvertinti jo pastangas? Bet 
ištikrujų jam priklauso di
delė pagarba. Nuo senai yra 
Clevelando lietuviam? Įkal
ta visokių šmeižtų apie lie
tuviu salę, taip kad jau sa
lės direktoriai buvo privers-

, Virbicko atsižadėjimus nuo ti rašyti net laišką kun. V. 
C. W. of America 218 sky- į “nezaležninkų” ir sanda- G. Vilkutaičiui, kad sustab- 

ir apie pasižadėjimus dytų savo boikotą lietuviųi miesto krautuvėse, buvo 'iaus nominacijos kandida- ros, . . . ,
darbo zmon^>. Mes taipgi i Specįalįu policistu, o n2 -^38 metų valdybai, o 15 būti ištikimu bažnyčios na- salei,
mo nmo o ic n nnc pįr_. gruodžio bus rinkimai. iriu, tai yra išpažinties pas- žinoma, nekurie “bogo-

Skyriaus nariai turi pasi* laptiu isda\ imas. A.i tai su* molcai n (lakai (lai piisi~ 
rūpinti iš anksto, kad butu tinka su tiKėjimo . princi- laiko tu išsisvajoty baubu, 
nominuoti ir išrinkti tinka-į P.aŪ\ Juk kunigai visur ba- bet mažai jų yra. Taip pat 

jo mi žmonės i valdybą. zijasi, kad jie greičiau mir- dėl nežinomos priežasties
tų, negu išduotų išpažinties progresyviai žmonės irgi 

i ivčizvs reuiuus norsir Tad broliai siuvėjai ir siu-, paslaptį. žiuri i lietuviu salę lygpu-
leuantunąi ii vieuJS > nueidavo į bažnyčią, tačiau vėjos, dalyvaukite 1 gruo-j Baigdamas noriu pašte- siau kritiškai/ nors tuomi
^L.^/’j^ lJ/ 'visas jo gyvenimas buvo (lžio nominacijose ir_15,bėti kun. Kazėnui, kad ne- darydami patys sau skriau-

205 Seneca st., pavoj^&l'^
Pittsburgh, Pa. ^os įr-aštui pir vLi Lie?u- :9“ “ J°nu Bja^uskLu

--------------- vai. Taigi šie kalbėtojai vis- (° vab
ka Plačiai nušvies. Bus « !V?’ ° pasKiau drapanų valy 

Yra
BROOKLYN,

LSS. 19-ta kuopa 
prakalbas.

N- Y- Įęą plačiai nusvies, bus ir
rengia vietinių kalbėtojų. Yra pa- įmona veda

kviesti vietinių laikraščių “ R į “ Pet ^ti
t , m ne o redaktoriai ir vietos kuni- Lapkric’o-Nov. 26 nuo 8

™ka!?- Amerikos Lietuvių S^oje
Piliečiu Kliubo svetainėje, Y?1 įvedamas laisvai. Savo laiku gruodzm rinkimuose. Bai-,reiktų perdaug džiaugtis dą. Lietuvių salė yra lietu-
280 Union avė., Brooklvne, # Šias prakalbas rengia ne ^aUg veikdavo draugijose J suo^lt uz sveikus ir tinka Virbicko “atsivertimu.” Dr. viams ir čia visiems lygus
bus žymios prakalbos. Kai- , 0 j P.artlJa> P^t visi jjj. pastarais keliais metais.mus kandidatus, kurie visur j. šliupas irgi bažnyčioje patarnavimas, nežiūrint jo-
bės Dr. P. Grigaitis, redak- eve!aPa°_ V’. aPieImkes buvo pasitraukęs iš veiki- Jus tinkamai atstovauja ir:susituokė, bet vistiek pasi- kiu pakraipų ir įsitikinimu.dirbami baldai ir visa kita.

Kiti dalykai, kurių turi- torius žymiausio ir semau-
me laukti iš Lietuvos, yra si° lietuvių 
šie: (1) naturalio didumo “Naujienų, 
piešinių, kambariui omą- . tai nepaprastas nuo- 
mentacijos pavyzdžių; (2) tikis ir todėl manau, kad 
i langą tinkamos emblemos; daugeliui Brooklyno “Ke- 
(3) Lietuvos Universiteto lęivio” skaitytojų šita žinu- 
ženklo; (4) parinktų įrašų tė pasitarnaus, 
į karnyzą, k. a. liaudies Ur. P. Grigaiti _
patarlių apie mokslą, apš- klasių žinovas ir tikiu, kad tą, tai Dr. J. Simans (Simą 
vietą; (5) vardų mirusių “‘Keleivio skaitytojai nu- nauskas). Dr. J. Simans yra 
asmenų: atsižymėjusiu lie- ®ts pasiklausyti žymaus kai- vienintelis čia lietuvis, kū

Taigi, visų prie
dienraščio' dermė P'dalyvauti jose. Į- susilpnėjusi, 

zanga visiem dykai. pJroito
mo, nes sveikata jau buvo

zanga

D-ras Simanas — rimtas 
profesionalas.

Tarpe visų profesionalų 
musų kolonijoj turime vie- 

Dr. P. Grigaitis yra gilus ną akių ir akinių specialis-

Pereitą žiemą jis buvo iš
važiavęs į Floridą ir manė 
kad kiek pasitaisys; buvo 
pasirengęs ir šią žiemą va
žiuoti, bet nelaiminga mir
tis perkirto jam kelią.

Aš šiuomi visai Petraičių 
šeimynai reiškiu gilios 
užuojautos.

tuvių kultūroje, kas bus in
korporuota į rašomosios 
lentos uždangą.

Šitie ir kiti dalykai buvo 
svarstyti po keletą kartų 
per dvejus, trejus metus. 
Dabar jau beveik viskas ga
lutinai nuspręsta. Kamba
rio darbas buvo manoma 
pradėt dar šiais metais, bet 
tenka dar atidėt, ypač dėl

bėtojaus lapkričio 26, į A. ris yra tą mokslą baigęs, ir 
Liet. Piliečių svetainę. jis nuoširdžiai visiems pa- 

Jonas Kūgis, tarnauja. Man teko iš dau
gelio lietuvių patirti, kad 
tai esąs nuoširdžiausis akių 
daktaras; jis prirenka ir 
pritaiko akinius daug ge
riau, kaip daugelis kitų

Apie kitus lietuvius.

Teko girdėti, kad J. Ja-

iždą nuo visokių gaivalų ap- Hko šliupas, ir kunigai jį Geriausis būdas persitikrin 
saugoja. C. C. Jenkins. keikia bedieviu kaip ir ti. tai prisirašyti prie Ame- 

keikdavo. Kartais gali būti likos Lietuvių Piliečių Kliu- 
tas pats ir su Virbicku. bo. Mokestis tik 60 centų į 

O jei Virbickas ir butų iš- metus. Prisirašyti gali kaip 
tikrųjų taip atsivertęs, kaip vyrai, taip ir moterys. Jau- 
’ ’ “D.” yra rašoma, tai, namečiai nepriimami,
žinoma, dėl to negrius nei Visas pelnas, koki Kliu- 

I “Sandara,” nei “nezalėž- bas padaro, yra 
~ ™ . i ninku ’ bažnyčia, ir kun. lietuvių salės naudai. Susi-
p. menkinto asmmiskumm,;^ -- parapija nedaug rinkimai Kliubo laikomi kas 
kurie kiršina menus oijani-i didfe P Sandarieji
zacijos narius prieš kitus, 1 __________
išbraukiame. Mums rodos, j

Redakcijos pastaba: Šitą 
p. Jenkinso korespondenci- 

i ją turėjome sutrumpinti 
daugiau da negu pereitą.
Dedame tik tą jos dalį, kuri j
ijgiai reikalinga visiems j <<gandara „ neJ ‘Nezalėž- bas padaro, yra skiriama 

i skyriaus nariams. Gi visus

kad 218 skyrius turėtų pa-

SLA. Nominacijų 
Eiga.

nuškevičius lankysis CIeve- skirti kitą korespondentą 
landė su judomais paveiks- kuris galėtų tarnauti unijai 
lais iš Lietuvos. Sako, turi? į bešališkai. Ponas Jenkins 
vėliausių nuotraukų. negali. Fašistus jis visuo-

Pittsburghe Miliauskas su- daktarų. Dr. J. Simans yra 
mušė Viniką. ilgametis Clevelando gy-

SLA. 353 kuopos (Pitts- vęntojas ir veiklus žmogus, 
to, kad jo fondas dar neuž- burghe) nominacijų davi- J1® remia, visus darbininkų 
baigtas. Laukiam dar aukų niai tokie:

P-lė Genovaitė Liutkiutė 
atstovavo lietuvius automo-

met užtaria, o kitokio Įsiti
kinimo narius kandžioja.

iš Amerikos lietuvių. Prez
Paaiškėjo kad būrelis lie- Vice prez.: Mažukna, 10. 

tuvių susitarė nupirkti Rim-, Sekr.: 
šos “Lietuvos Mokyklos” njkas 4 
repliką. Tas pirkimas' nepa- Ižd’o glob.; Jarus, 10;
lies kambario fondo. 10Kitu tautinių kambarių : U U‘e’ U- 
Pitt. Universitete bus pra
dėta dirbti neužilgo. Tai 
škotų, čekoslovakų ir rusų 
kambariai. Manoma, jie 
bus užbaigti iki ateinančio 
birželio mėnesio.

J. Baltrušaitis.

13-tas Sąrašas aukavusiųjų 
Lietuvių Kambario Fondan.

Pennsylvanija:
Lietuvių Balsuotojų Ly

ga, Pittsburgh, $58.14.
A. L. T. Sandara, Pitts

burgh, $25.00.
Pittsburgho D-jos, $8.30. 
Liet. Studentų (Intercoll-

reikalus, kaip moraliai taip
Bagočius, 10 balsu. ir medžiaginiai Jis daug 

pasidarbavo A. L. Kongre- 
so surengimui ir buvo iš-

Miliauskas, 6; Ai- rinktas jo iždininku. Taigi, 
reikalui esant patartina pas 
jį kreiptis, o patarnavimą 
gausite sąžiningą. Dr J. Si
mans ofisas randasi dabar 

j naujoj vietoj, Cleveland 
Trust banko name, East 79 
street ir kampas St. Clair 
avė. Jo pastangomis tapo 
suorganizuota ir laisvama
nių kuopa, kuri rengia jau 
ir prakalbas 26 gruodžio 

i dieną, L. D. Salėj, 920 E. 79 
street.

Dr. Stanislovaitis, 10.
Pažangiųjų SLA. narių 

sąrašas.

Iš visų siūlytų kandidatų, 
galų gale susikristalizavo ši
toks pažangiųjų SLA. kan
didatų sąrašas į SLA. virši
ninkus:

Prez.: F. J. Bagočius.
Vice prez.: J. K. Mažuk

na.
Sekr.: J. Miliauskas.
Ižd.: K. P. Gugis.
Iždo glob.: E. Mikužiutė 

ir Jonas Jarus.
Daktaras kvotėjas: D-ras 

Stanislovaitis.

Apie Kazį Petraitį.

Nesenai mirė plačiai vie
tos lietuviams žinomas vei
kėjas ir biznierius, Kazys 
F. Petraitis. Velionis buvo 
tik apie 49 metų amžiaus,

bilių parodoj. Ji buvo pa- Pavyzdžiui, šioj korespon 
rinkta kaipo_ graži ir links- denčijoj jis vartoja prieš 
ma lietuvaite šioj kolonijoj, pažangiuosius narius tokius 

Po naujų metų Lietuvių , šlykščius žodžius, kad paš- 
Kulturinio Darželio naudai tas galėtų ir laikrašti su- 
bus surengtas jaunimo ta- stabdyti, jeigu mes juos 
lentų vakaras. Aš manau, išspausdintume

antras utarninkas kiekvie
ną mėnesį lietuvių salėje, 
6835 Superior avė. Kliubo 
pasilinksminimai laikomi 
kiekvieną penktadieni. I- 
žanga Kliubo nariams dy
kai:'nepriklausančių neįlei
džiama. Gal nekurie pasa
kys: “Bet kokią naudą aš iš 
to turėsiu?” Atsakymas len- 

Ant žemės dabar

CHICAGO, ILL.
Laisvamanių suvažiavimo 
rengimo komitete prane

šimas..
Šiuomi pranešame vi

soms L. L. Etinės Kultūros 
Draugijos kuopoms ir ki
toms organizacijoms, ku- gygg-
rios siųs i suvažiavimą savo ^ven{ujų nėra; jie visi tik

mes tokį purvą 
pondencijų išleidžiam, tai 
jis rašinėja mums grasinan
čius “atvirus laiškus” ir sa
ko: “Aš kalbu varde A. C. 
W. cf America 218 Lictu- 

Negana to, 
laikraščius

kad musų kolonijoj yra už 
tektinai talentingo jaunimo 
ir jis galės gražiai tame va
kare pasirodyti.

Lietuvių moterų ratelis 
paskyrė $20.00 L. K. Dar- 
želiui kaip Kalėdų dovaną, vių Skyriaus!” 
Musų ratelietės remia viso-į jis per fašistų

delegatus, kad suvažiavimo kalendoriuje surašyti. Jeigu 
laikas via pakeičiamas. Bu- žmogus nori kur išeiti ir 
tenl, suvažiavimas bus 4 ir praIfisti liuosa )aika, tai

i j i- jenomis, t. y., veręįau Pu savai? žmonėmis
_ Ir kada šeštadieni ir sekmadieni, K|iabe Blaid„s nr;k]auso 

is jo korės-, Darbi ninku Svetainėje,
10413 So. Michigan avė., pačiam apsispręsti—niekas 

neverčia. Bet sykiu nriklau-

kius gerus sumanymus. .Jos;vadina mus “niekšais” (žiu- 
ir pirmiau jau yra gerokai rėk “Vienybės” 250 nume- 
prisidėjusios pinigais prie rio 3-čią puslapi), o paskui 
rx - - 'rašo mums laiškus grasin

damas “nutraukti ryšius,” 
jeigu mes jo šmeižtų netal
pinsime. Mes norėtume ži
noti, ar Baltimorės lietuvių 
siuvėjų 218 skyrius ištikru
jų yra įgaliojęs p. Jenkinsą 
šitokius dalykus viso sky
riaus vardu kalbėti, ar jis tą 
“teisę” pats sau pasisavi-

Darželio.
Šiomis dienomis mirė

Laurinas čuželis nuo 1596 
E. 32nd st. Jis buvo sulau
kęs jau 64 metų amžiaus. 
Laidojant patarnavo grabo- 
rė Jakubauskienė.

Adv. Keršis biznio reika
lais lankėsi Bostone ir ki
tose Naujos Anglijos vieto
se.

So. Michigan
><->1 • • • •• 11V * VI Vltlt v o y 1V1C 4 v«

Chmagoje. Pn ma sesija pi a- gan^ šimteriopas drau- 
sides šeštadienį apie 4 valan- grjškumas ir pagarba viens 
da po pietų. Pirmai sesijai Litam
pasibaigus/ bus bankietas Man teRo nugirsti kad 
delegatų ir svečių pagerbi- Clevelande žada susiorga-
rauJ!; . . ,. , nizuoti kuopa koresuonden-

. Rytojaus iljeną, sekma- Dalykas gal butų labai 
dieni, bus antra sesija ir su- geras nes dabar užtinkam 
važiavimo užbaigimas. laikraščiuose tokių kores- 

Is to.iau atvykusiems de- pOndenciiu .nuo kuriu net 
ausys svyla, žinant kad dalegatams nakvynė bus parų 

pinta nemokamai.
Suvaž. Rengimo K-tas:

Antanas Jocius, 
A. Mažiliauskas

Tankiai bunu Nevvarke

no.

lykai būna 
kraipyti.

savotiškai iš-

Tuomet laikraščiuose bu
tu daugiau žinių ir jos butų 
tikslesnės. Prie to, ir laik
raščių redaktoriai turėtų di-su reikalais, bei_ retai tenka d pasitik6jima savo ko- 

pasiekti tą dideli lietuvių respon,lenuis.J ’ 
centrų Brooklynų. E Korespondentas.



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 17. Lapkričio 21 d.. 1937 m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Kas pagarbintas?
—Ogi kad ir amžina Vai

na.
—Tokių dalykų niekas 

negarbina, tėve. Juk ir ku
nigai sako: “Nuo maro, su 
vainos ir pavietrės apsau
gok mus, Dieve.”

—Bet vaina vainai nely
gi, Maike. Ve, Ispanijoj da
bar eina vaina prieš bedie
višką valdžią, ir kunigai 
sako, kad šita vaina reika
linga. O šventas tėvas da
bar apznaimino vainą prieš 
komunizmą. Taigi yra ir 
gerų vainų. Svietas dabar 
labai ištvirkęs, Maike, tai 
galima pradėt vainą ir 
prieš visokį piktą.

—Tai ne lengvas daik
tas, tėve.

—Kodėl ne lengvas?
—Todėl, kad ne lengva 

pasakyt, kas-yra pikta, kas 
ne.

—Tas yzi, Maike. Ot, na- 
pšiklat, saliunai duoda per 
mažą mierą savo kostu- 
meriams. Už 15 centų snap
so gauni tik ant liežuvio, o

KELIONE PER RESPUBLIKONIŠKĄ
JĄ ISPANIJĄ. Fašizmas ir Nietzsches Filosofija.

“L. Žinių” koresponden
tas rašo:

Vokiečių ir italų fašiz
mas, grasindamas karu Eu
ropai, atsiekė to, kad Ispa
nijos respublika ligšiol te
bėra izoliuota. Ispanų res
publika negali naudotis 
tarptautinės prekybos teisė
mis, t. y.—pirktis ginklų, 
kai tuo tarpu Frankui gink
lai gabenami ištisais garlai
viais.

Nors gerai žinoma, kad 
Ispanijoj ne be pilietinis ka
las, o tarptautinis karas 
prieš ispanų liaudį, tačiau 
Europos kontinento valsty
bės sunkina Ispanų respub
likos ir taip sunkią būklę. 
Jūsų korespondentas savo 
akimis matė, kaip francuzų 
“skrajojamoji gvardija” a- 
reštavo 25 žmones Francu
zijos teritorijoj. įtardama 
juos vyksiant savanoriais į 
respublikoniškąją armiją.

Taigi, dėl šitos fašistų 
blokados, prie kurios pri
verstos prisidėti demokrati
nės valstybės—
Ispanijos respublika pasta
tyta nepavydėtincn padėtin. 
Mažesniuose ispanų mieste
liuose dėl produktų stokos 
užsidarė krautuvės ir maga
zinai. Tokiame jureivybos 
ir prekybos centre, kaip 
Barcelona — už pinigus ga
lima gauti įvairių fabrikų 
dirbinių, manufaktūros, vai
sių vei vyno. Bet negalima 
gauti duonos, mėsos, taba
ko, eigaretų. Kavinės atda- 
įos. bet lankytojai geria ka
vą be užkandžio. Priežas
tys aiškios — šie visi pro
duktai yra mobilizuoti fron
tui aprūpinti, plakatai aikš
tėse ir sienose šaukia viskuo j 
paremti frontą. Ir tikrai— 
Barcelonos tarptautinės bri
gados kareivinėse trūksta 
lovų, nepavyzdinga tvarka, 
nėra tabako, bet
duonos, sriubos, riebalų ir 
vyno kareivis gauna tiek, 
kiek negauna kareivis tai

kos metu.

Tad respublikos kareivis sa
vo algą gali išleisti kultūros 
reikalams, bei šiaip reikme
nims įsigyti. Kultūra respu- 

'blikcnų armijoj stovi gana 
aukštoje vietoje, ji nelieka 
tuose plakatuose ant sienų, 
kurie čia skelbia: “Kultūra 
priklauso liaudžiai.” Tikrai, 
kareivis, kai jis ne mūšyje, 
dirba kultūros darbą. Štai 
vienoje kareivinėje politi
nis komisaras daro praneši
mą — tarptautinę politinę 
apžvalgą. Aš nors menkai 
tesuprantu, bet klausaus įsi
maišęs į kareivių buri ir su
žinau. kad Lenkijoj valstie
čiai streikuoja, kad demo
kratinės valstybės galų gale 
išsijudino gaudyt piratų 
laivus Viduržemio juroje 

____  ir tt.
n j j a Išėjęs kieman, randu ka-/ €r Audrei ZiUUO reiviu krautuvę, čia už pi-

200 Žmonių. "Ts ir talonėlius
~ . galima gauti buterbroaų,

Papildančios žinios iš Fi- vyno, bet greta bufeto yra 
lipinu salų sako, kad siau- durvs, kurios veda i skaity- 
tusi tenai audra pridarė klą? Skaitykloje kabo di- 
daug didesnių nuostolių, džiulė Ispanijos respublikos 
negu iš pradžių buvo ma- vėliava: raudona — geltona 
noma. Dabar jau paaiškė- —Ielijava ir antra—raudo
jo, kad užmuštų ir prigėru- na: liaudies fronto vėliava, 
siu žmonių skaičius sieks Skaitykloje nedidelė biblio- 
per 200. Be to, 40,000 žmo- tekėle francuzų. vokiečiu ir 
nių pasiliko be pastogės, kitomis kalbomis; ant stalo 
Turto nuostoliai esą didės- daugybė laikraščių — ispa 
ni kaip §4,000,000. niškų, franeuziškų ir net to

-------------- ; kių, kurių net nežinau, ku-
Londone dabartiniu lai- ria kalba parašyti. Štai len

ku gyvena Haile Selassie, kų savanoriu organas 
buvęs Etiopijos valdonas, “Dambrovskietis,” kurio lo- 
kuris mėgdavo vadintis zungas
“karalių karalium.” Dabar j wasza wcinosc-
lis taip nusigyveno, kad ge- . „ . - . . . „
raširdžiai anglai pradėjo , u,z 11 als?,? •
siuntinėti jam sviesto, bul- kreidiniame popieriuj jlius- 
vių, anglių ir net pašto Gteta 1° lotynų rai-
ženklelių laiškams rašyti. d?m!s - ,beve,lL T; kare‘- 
šiU “almužna" išdidus v"i žurnalas Proleter, - 
Etiopijos valdonas užsiga
vo ir pareiškė: “Aš esu be
turtis žmogus, tas tiesa, bet 
išmaldos ir aukų aš neno
riu,"

fabrikanto pasielgimas yra 
didžiausis neteisingumas.

—Bet yra ir tokių daik
tų, Maike, ant katrų visi 
sutinka.

—Kas, pavyzdžiui?
—Ogi smožyta kilbasa 
raugintais kopūstais ir

gera porcija snapso.
—Visų pirma, tėve, aš 

degtinei priešingas.
—O kaip su dešra?
—O dešra irgi ne visiems 

patinka. Pavyzdžiui, žydas 
jos nevalgytų.

—Tai tu rokuoji, Maike, 
kad ant svieto nėra tokio 
daikto, apie kurį visi turė
tų vienodą nuomonę?

—Ne, nėra.
—Na, o kaip su blakėm, 

vaike? Juk visi sutiks, kad 
šitą brudą reikia kasa vot. 
Taigi čia ir galėtų būt am
žina vaina prieš piktą.

—Bet blakės su tuo ne
sutiks, tėve.

—O kas jų klaus?
—Teisingumas to reika

lauja, tėve. Jeigu pradėsi 
jas naikinti be ju sutiki
mo, tai nebus teisingumas. 
Juk jos irgi nori gyventi. Ir

širdies nepasiekia. Na, tai jeigu gamta jas sutvėrė, tai 
kaip tu rokuoji, Maike, ar, jos turi turėti kokį nors tik- 
prieš tokį piktą nereikia slą šiame pasauly. Juk ku- 
kovot?

—Bet kaip tu Įrodysi, tė
ve, kad saliunininkas ne
duoda tau gana degtinės 
už 15 centų? Jei paklausi
me saliunininko, tai jis gal 
pasakys, kad jis duoda 
perdaug už tuos pinigus? 
Juk iš to stikliuko jam rei
kia nusipirkti laisnį, užsi
mokėti nuomą už vietą ir 
reikia duoti policijai kyšių.

—Tai tu, Maike, už sa- 
liunčikus užstoji?

—Aš čia nieko neužsto- 
ju, tėve: aš tik noriu tau į- 
rodyt, kad kas tau išrodo 
pikta, tai kitam gali išro
dyt visai priešingai.

—Bet reikia žiūrėt tei
singumo, Maike.

—O kas yra teisingumas, 
tėve?

—Musų kunigas sakė 
per pamokslą, kad teisin
gumas yra amžinas.

—Tai nesąmonė, tėve. 
Tokio dalyko, kaip teisin
gumas, pasauly visai nėra. 
Pavyzdžiui, kiniečiai ma
no, kad japonai elgiasi la
bai neteisingai; bet pasi
klausyk, ką sako japonai, o 
išgirsi visai kitokią istori
ją. Arba paimk darbininkų 
reikalą. Fabrikantas išme
ta iš darbo seną žmogų, 
nes, jo supratimu, neteisin
ga yra mokėti algą senam, 
kuomet jaunas už tą patį 
atlyginimą gali padaryt 
daugiau darbo. O senas 
darbininkas sako, kad toks

nigai tiki į pasaulio tiks
lingumą. Jie sako, kad nei 
uodas nesubirzgia be tiks
lo. O jeigu taip, tai kaipgi 
galėtų atsirasti blakė be 
Dievo žinios.

—Maike, tu jau čia da
rai iš manęs juokus. Tas 
man nepatinka. Gudbai!

—Lik sveikas, tėve.

n

tai serbų (jugoslavų) emi
grantų organas. Rumunai, 
vengrai turi savo laikraš
čius ir spaudą, jei ne Ispani
joj spausdintą — tai atsiųs

tą iš Francuzijos ir Belgi
jos. Kultūros reikalai neuž
miršti ir fronte: — protar
piais, kai nėra atakų ir di
džiųjų bombardavimų, po
žemiuose, blindažuose or
ganizuojami kursai ir net 
ištisos mokyklos — ispanų 
beraščiai mokomi rašto, o 
tarptautiniai savanoriai — 
karo teorijos, specialių ša
kų, bei tarptautinės politi
kos.

Viename biure Barcelo- 
noje mačiau budingą sce
ną: kivirčijosi du kareiviai 
dėl laikraščio “Libertat” 
pundo. Kiekvienas iš tų 
dviejų kareivių laikraščius 
norėjo gauti sau—vienas 
Aragono frontui, kitas Al- 
basetės dalims. Jie laimėjo 
abudu — gavo po pundą 
“Libertat.” ŠĮ laikraštį lei
džia (vokiečių kalba) Kata- 
lonijos socialistų jungtinė 
partija, kurioje yra susijun
gę komunistai ir socialistai. 
Kalbant apie šią partiją pa
sakysiu atvirai—tai vienin
telė Katalonijos valstybinė 
partija. Kodėl sakau valsty
binė? — Pirma, todėl, kad 
ši partija neša valstybės są
voką į mases, antra, ji be 
veik vienintelė remia liau
dies fronto vyriausybę Va- 
lencijoj ir trečia, kad ši par
tija eina masių daugumos 
užkariavimo keliu ir tą dau
gumą užkariavus — galės 
pagydyti Kataloniją nuo 
daugelio antivalstybinių ne
galavimų.

Karą gali laimėti tik ge
rai organizuota ispanų res
publika, tik centralizuota 

i valstybė. Niekas čia Ispani- 
j joj tuo neabejoja, bet dalis 
užsispyrę tebesilaiko savo 
decentralizacinių principų, 
savo “valdžios vietose” o- 
balsių. Na, o šiuo momentu 
decentralizacija nepapras
tai paranki Frankui, tad jo 
agentai stengiasi šias ten
dencijas palaikyti, išpusti 
ir, jei bent nesuskaldyt is
panų respubliką mažomis 
respublikėlėmis,—tai bent 
sukelti sąmyšius užfrontėje. 
Katalonija dar nėra pasvei
kus. Pavyzdžiui, pastebė
jau tokį reiškinį—vagonus, 
kuriais vyksta tarptautinės 
brigados kariai, tesveikina 
stotyse tik vaikai ir mote
rys. Kai traukiniui einant 
pro stotis savanoriai sušun
ka: “No pasaran!” arba 
“Pasaremos” — iš minios 
perone tepakyla vos keli vy
rų kumščiai, sveikindami’’ 
karius. Pradžioje šį reiškinį 
palaikiau stoka ’entuziazmo 
arba karo nuovargiu. Bet 
Barcelonoj franeuzai, seni 
fronto kareiviai, išaiškino, 
kad Katalonijoj anarchis
tai liaudies masėse yra pa
šė ję tam tikrą nepasitenki
nimą tarptautinių savano
rių atžvilgiu. Štai čia ir pa
aiškėjo ispanų Respublikos 
vidaus nelaimė — ją plėšo 
partijų nesantaika. Mat. 
Europoje nėra anarchisti
nio judėjimo. O tie savano
riai, kurie atvyksta iš Euro
pos. nugalėię šimtus ir tūks
tančius fašizmo ir demokra
tijos kliūčių — atsiveža val
stybinę ideologiią. Reikia 
pasakvti, kad į Ispaniją sa
vanoriai vyksta. Aš juos 
sutikau Baltijos uostuosė, 
Vokietijos traukiniuose, 
Belgijos stotyse, Paryžiuje 
besislapstančius nuo žan
darmerijos. Vieni vyko sa
vo atsakomvbe, kiti dele
guoti įvairių antifašistinių 
organizacijų. Kai kurie ti
kėjosi gerą karjerą padaly
ti. bet dauguma vyko galvą 
už laisvę padėti ir tą daugu
mą sudarė antifašistai—visi 
jie buvo atstovai centraliza
cinės ideologijos; tarp jų 
nei vieno nebuvo anarchis
to.

Pervažiavęs didelę Ispa
nijos dalį turiu pripažinti, 
kad

A. BAIKŠTYS
Taip pat Nietzschė savotiškai sprendžia 

etikos klausimus. Jo dorovės dėsniu galė
tų būti šitoks šūkis: “Paslydusį— pa
spirk!” Nietzsches nuomone, pasigailėji
mas bei artimo meilė yra vergų ir silpnųjų 
molarė. Tik silpnieji, esą, pripažįstą arti
mo meilę ir pasikalbėjimą. Tik silpnas 
esąs gailestingas, nes jis negalįs būti ki
toks, jis negalįs būti nei stiprus, nei kerš
tingas, nei piktas. Koksai gi filosofas mo
kė dorovingumo ar artimo meilės? — iro
niškai klausia Nietzschė. Sokratas. Bet 
kas gi jis buvo? “Sokratas buvo kilęs iš 
liaudies sluoksnių ir todėl nėra ko stebė
tis, kad jis buvo toks šlykštybė,” atsako 
pats Nietzschė (“Dievaičių sutemos,” pa
ragrafas 3).

Šios žemės viešpačiams, kurie turi stip
rią valią ir kietą kumštį, Nietzschė štai ką 
pataria: “Visa. kas yra geriausia, priklau
so mums, ir jeigu mums ko neduoda, mes 
patys pasiimam: pasiimam geriau dus val
gius, švariausi dangų, didžiausias mintis, 
gražiausias moteris.” (“Taip kalbėjo Za
ratustra,” 4d.).

(Pabaiga iš pereito num.) •
Plačiai yra žinomas Nietzsches mokslas 

apie “antžmogį.” Tik tokioje visuomenė
je, kur veikia luominė santvarka, galima 
esą laukti “antžmogio.” Antžmogis, tai 
ištiki uju išrinktasis, tai dešimtmečių, net 
šimtmečių kartų išrinktųjų kūrinys, tai 
žmonijos garbė ir viltis. Nelaiminga yra ta 
tauta, sako Nietzschė, kuri neturi vadų. Ir 
jis be galo aimanuoja, kad nėra tokių 
žmonių, kuriuos žmonės be murmėjimų 
klausytų, kurie be vargo galėtų valdyti 
tautą išrinktųjų labui. Kad tokį “antžmo
gį” tauta galėtų turėti, Nietzschė pataria 
nieko nesigailėti, nei žmonių aukų, nei 
kančių.

Tokiu “antžmogiu,” Nietzschė sako, 
buvęs Napoleonas. O šis faktas, kad 
Nietzschė Napoleoną laikė antžmogiu, y- 
ra gan charakteringas. Mat, Nietzschė vie
no asmens valdžią laikė ideališka politine 
santvarka. Ir iš tikrųjų, toksai valstybės 
sutvarkymas, kur vienas asmuo valdo val
stybę, vra geras išrinktiesiems, “gryno 
kraujo” aristokratams, arba kaip dabar
priimta sakyti — elitui. Bet esant tokiai O kas su tais, kurie neturi tiek jėgų, 
valstybės santvarkai, liaudis yra apleista, kad galėtų viską, ką nori. pasiimti? Nietz- 
Ir pasirodo, kad Nietzschė į liaudį, į ma-ischė atsako: “Kas negali įsakinėti, tegul 
sės žiuri tiesiog su pasibiaurėjimu. Jam vykdo kitų įsakymus” (“Dievaičių sute- 
proletariatas, tai “nešvari mėsa.” (Žiūrėk mos”).
Nietzsches “Taip kalbėjo Zaratustra,” Ar galėjo Nietzschė, tas smurto garbin- 
2 d.). “Gyvenimas yra pasitenkinimo šuli- tojas, praeiti pro moterį, ją neapkalbėjęs? 
nys; bet ir tie šuliniai, iš kurių drauge su Nietzsches nuomone, svarbiausia moters 
jumis geria tie bjaurybės, yra visi užnuo-i pareiga — gimdyti. O kiekvienos moters 
dyti.” (“Taip kalbėjo Zaratustra,” 2 d.). į karščiausias noras—pagimdyti antžmogi.

\ adinasi, leisti darbininkams tvarkyti i Tik pagimdžiusi antžmogį, moters galinti 
savo gyvenimą, leisti jiems pasisakyti j būti galinga ii- garbinga. ' Tačiau moteris 
nors svarbiausiais jų gyvenimo reikalais, j jokiu budu negalinti turėti lygių teisiu su 
Nietzsches nuomone, butų galas visam vyrais. Ji neturinti teisės dirbti net ta dar- 
tam. kas yra gera ir gražu žmonijoje. bą, kurį dirba vyras; ji neturinti teisės 

Nietzschė labai garbina jėgą. Jo nuo- Į mokytis, nes “moteris, turinti palinkimą 
mone, jėga — tai gyvybė, tai gyvenimo Į mokytis, yra lytiniu atžvilgiu nenormali” 
grožis ir prasmė: jėga—tai istorijos kūrė- (“Anapus gero ir pikto ribos," parg. 144)... 
ja. O gal būt, garbindamas jėgą, Nietzschė i „ , - - , , , ... , , i
turėjo galvoje darbą, kuris duoda žmogui . Motelis mekado> sako Nietzsche, netu

ri užmiršti, kad jos vyras yra jos viešpats. 
Vyras turįs būti laimingas, galėdamas pa
sakyti: “Aš noriu!” Moteris gi turinti bū
ti laiminga, galėdama pasakyti: “Jis no
ri.” (“Taip kalbėjo Zaratustra,” 1 d.).

geriau ir gražiau gyventi? Deja, 
aristokratas Nietzschė darbą paveda dirb
ti tik vergams. Stiprus žmogus, Nietzschė? 
nuomone, turįs valdyti tuos, kurie dirba, 
bet ne pats dirbti.

Aišku, garbindamas jėgą, Nietzschė 
garbina ir karą. Karas, jo teigimu, tai gy
venimas. Ir todėl nesistebėkim. kai Nietz
schė galingiesiems pataria: “Mylėkite tai
ką tik kaip progą pasiruošti naujam karui, 
o trumpą taiką labiau, negu ilgą. Aš ne 
dirbti patariu jums, bet kariauti. Tebūna 
karas jusu darbas, taika—pergalė. Karas 
ir didvyriškumas yra sukūręs daugiau kil
nių dalykų, negu artimo meilė.” (“Taip 
kalbėjo Zaratustra,” 1 d.). Tik tie bijo ka
ro, sako Nietzschė, kurie turi maišvtą 
kraują; šitie žmonės visuomet nori taikos 
ir ramaus gyvenimo, nes jie silpni kariaut.

Kaip matome, Nietzschė garbina karą 
kaip tikras viduramžių ritierius. Tiesa, 
karas reikalingas ne tik viduramžių ritie- 
riams, bet ir šių dienų kapitalistams. Tik 
šių dienų karo garbintojas — kapitalistas 
nedrįsta atvirai pasakyti tai, ką pa<akė 
Nietzschė. Tiek kapitalistui, tiek Nietz- 
schei karas yra gyvenimo triumfas.

(“Taip kalbėjo 
Moteris, sako Nietzschė, visados turinti 
savo vyro klausyti ir jo bijoti. “Tu eini pas 
moterį, neužmiršk pasiimti rykštę” — ži
nomas Nietzsches aforizmas.

Pagaliau, gana įdomu pastebėti, kad re
ligijos klausimus Nietzschė taip pat 
sprendžia labai savotiškai, ciniškai. Jo 
nuomone, religija esanti gera priemonė 
priversti prasčiokus kurti šioje žemėje iš
rinktiesiems rojų. už ką tie prasčiokai 
gauną po mirties rojų danguje. Galingieji, 
šios žemės ponai, neprivalo domėtis reli
gija. religija—ne išrinktiesiems tai nuo
dai, kurių išrinktieji turi saugotis.

Visa tat, kas čia buvo pasakyta, rodo. 
kad fašizmo ideologija tikrai turi labai 
daug Nietzsches filosofijos bruožų. Fašiz
mas, skelbdamas rasių ir žmonių nelvgy- 
bę, nori sudaryti tokias sąlygas, kad žmo
gus su žmogum, tauta su tauta negalėtų 
susikalbėti, negalėtų sudalyti bendrą ge
resnį gyvenimą. ‘ ' “Kultūra.”

pasakos apie rusų batalijo j TusliūVa PdbliČiaUO 
rus Ispanijoj yra išmistai | iz v- , r z

bei provokacijos. r asistą Karpių.
*Nei vienoje kareivių stovy- j O Karpius Tysliava nese- 

kloje neradau ruso, gyvenu- nai piemeniu išvadino, 
šio Sovietų Sąjungoje, ligi Clevelando “Dinos” re

i «Keleivio" Kalendo
rius 1938 Metams-
Kalendorius jau 

mas ruošti ir dabar
baigia- 
jau lai-

1936 m. ir atvykusio iš Mas-, daktorius, Čalis Karpius, • kas jį užsisakyti. Prisiųsda- 
kvos. 20 lapkričio minėjo savo 20 įmi už. “Keleivį” prenumera-

Barcelonoje daugybė juo- metų darbuotės prie laik- pridekite 25 centus ir pa
dai—raudonų vėliavų, tai raščio sukaktuves. Žinoda-. zymėkit, kad tai už Kalen- 
anarchistų vėliavos. Auto-} mas, kad savo vardu žmo-J.01’’1)- Kas anksčiau bus už- 
busai, tramvajai pažymėti nių nesutrauks, Čalis pa- įsakęs,
C. N. T. raidėmis—tai anar- skelbė, kad jo baliuje špo- į 
chistinių profsąjungų rai-' sus krėsiąs komedijantas i
dės. Bet greta jų kasdien Vanagaitis iš Chicagos ir ttilps labai daug naudingų 
tvirtėja ir kitos profsąjun- dainuosianti Lietuvos ope- patarimų, nurodymų

-------    - _ . - . _ — - . t • it

tai
Kalendorių. 

1938 metu

greičiau gaus

Kalendoriuje

ir vi
los artistė Rakauskaitė. Vis šokių “sekretų' mechani- 
dėl to žmonių atėjo nelabai kams, amatninkams. mote- 

nesą pajunu , pietus, va- daW- ir tie patys buvo su- rims farmeriams ir namų 
l“ •• link ; vilti, nes dzimdzinmko Va- savininkams.

. / . . nagaičio nebuvo. Vietoj toj Kalendoriaus kaina bus
Ligšiol keliautojui respubli- anį pagrindų suėjo apie 20 50 centų, bet “Keleivio” 
konų ginkluotos jėgos atro- visokiu kalbėtoju. Vieni ju skaitytojam^ tik 25 centai, 
nė gana abejotinos ir res- sveikino Calį išdirbus 20
publikos šalininkui kilo ga- metų spaudos darbą, o kiti 
na liūdnos mintys. Bet kai j akįs pasakė, kad jo “lite-
už Barcelonos išvydome ratura” jiems nepatinka. kvoterl ijet dedant pinura 
pirmuosius vyriausybininkų Tvsliavai naeailo Ka- oeaant pinigą,
hidronlanus skraidant virš • i Keliavai pagano k a reikia suvyniot į popiere- niaropianus SKiaiaant virs zluko; jis apsikabino u ant «enr-.nlėš*n knnveikos paviršiaus,. kai kitur paRrindų irP prieš publiką £ Kad nepraplestų konver
išvydome naujintela icių pabučiavo. O Kaziukas da
sunkvežimių ir kitos karo neiabai senai savo fašistiš- 
medžiagos transportus, kai koj “Dirvoj” išvadino Tys- 
Valencijoj išvydome gerai liava piemeniu. J Jariis. 
išmankštintas kariuomenės

dalis — mums pasidarė aiš

ginės jėgos — U. G. T.
Iš Barcelonos traukinys mus

Užmokesti galima prisių
sti monev orderiu, arba į- 
dedant į konvertą sidabrinį 
kvoterį. Bet dedant

Galima pi isiųsti užmo
kestį ir pašto ženkleliais po 
3 centus. Tik iš Kanados 

. prašome štampų nesiųsti,
Redakcijos pastaba. — nes Jungtinėse Valstijose jų

ku, kad Respublika laimės, ne£alima vartori-
ji turi laimėti, nors prieš ją .„5' cpi.anA;aw <‘k\i ;vin” Adresuokit: “Keleivis,”
veda karą net trys fašistinės k 253 Broadvvay. South Bos-* J numery tilps visa korespon- top j^aQO

dencija.jėgos.
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Įvairios Žinios.
Sovietai ir Japonai Stalinas Apie Vadus 
Ruošiasi Karui. “Vadai ateina ir nueina, tik 

liaudis nemirtinga.”

Spalių 29 d. Kremliuje
kad Sovietu vyriausybė 
tarp Baikalo ežero ir Vladi- ^oriSiai',“k^i7ms“ Š£
vnctnl/n ciiLnnp^nf ro vn lo_ . 7. ..

mas pasakė kalbą:

Vieno vokiečių laikraščio
korespondentas praneša, buv'o susirinkę sunkiosios 

pramonės vadovai ir sta-
vostoko sukoncentravo la 
bai dideles karines pajėgas 
Ulan-Batore, Mongolijoj 
sukoncentruotos didelės ar
tilerijos pajėgos, daug tan
kų ir keturi šimtai lėktuvų. 
Blagoviesčenske taip pat 
sukoncentruota, be kitų pa
jėgų, du šimtai lėktuvų: 
Vladivostoke yra 300 lėktu
vų. Tarp šių lėktuvų yra 
daug keturia ir penkiamo- 
torinių bombanešiu, kurie 
gali pakelti ligi penkių to
nų bombų. Kiekvienas sun
kusis bombanešis ginkluo
tas 2 lengvomis patrankė- 
lėmis ir 12 kulkasvaidžių.

Svarbiausioje vietoje, kur 
gali įvykti prasiveržimas, 
Sovietai laiko sukoncentra
vę gerai ginkluotos 300,000 
kariuomenės. Visa Paamu- 
re Sovietai stato eilę įsi
tvirtinimų, kurie gaminami 
pagal paskutinius karo 
technikos reikalavimus. Į- 
tvirtinimai turi antidujinius 
požemius ir kliūtis tankams 
pravažiuoti.

Laikraštis tvirtina, kad 
nuo Sovietų neatsilieka ir 
japonai. Jie palei Mandžiu- 
ko sieną baigią vesti strate
ginį geležinkelį ir darą ki
tus pasiruošimus karui. Sta
toma visa eilė naujų aero
dromų, Esą, japonai mano, 
kad Sovietai galį juos pulti 
iš Čitos, nes į čia esą dai 
lengviau permesti raudoną
ją armiją iš Europos.

Vadai ateina ir nueina, 
cik liaudis nemirtinga. Visi 
gi mes turime visiškai ver
tinti pasitikėjimą, kurį rusų 
liaudis reiškia savo va
dams, ir aš keliu tostą už 
dešimtis tūkstančių smul
kiųjų ir vidutinių sovietų 
industrijos vadovų. Tai yra 
kuklus žmonės, kurie nesi
veržia pirmyn ir lieka be
veik nepastebimi. Tačiau 
reikia būti aklam, kad jų 
nematyt, nes nuo jų parei
na visos musų nacionalinės 
ekonomikos gamybingu- 
mas. Gaila, tačiau, kad ne 
visuomet jie supranta į ko
kias aukštybes iškėlė juos 
istorija, sovietiško režimo 
sąlygose. Senais laikais,

M ussolinis Verda 
Smalą Palestinoje.

Rusija Ruošiasi Rinkimams.

kapitalistinėje santvarkoje, u kaime Varėnos 
i juos žiūrėta kaip j seimi- Alytaus apskričio

BEDARBIAI PARDUODA 
SAVO KRAUJĄ.

‘Darbas” rašo: “Kauno
PAJ IEŠKOJIMAI

Pajieškau brolio Vincento Zinevi- 
čiaus Seinų parapijų , Pudgavinėnii) 
kaimo; prašau jį patį atsišaukti, yra 
svarbus reikalas.

! VAIKAS PAVOGĖ ARK 
LI, KAD NUSIPIRKUS 

ARMONIKĖLĮ.

Pakuonio vals., Girinin- valstybinė ir kitos ligoninės 
kų kaime iš Palubinsko bu- <*ar.° kra?30.. transluzijas,
vo pavogtas arklys. Vogtas :^aciaP lkl ®1OJ ligoniams į 
arklys buvo sulaikytas ne-! kraują duodavo-jų gimi-į
toli Plienu. Juo jojo Palu- P«s- Pastaruoju metu svei-, 
binsko giminaiti: Jonas k? sudėjimo žmones, dau- j 
Krasau'kas, 15 metu am- «'a“sla bedarbiai, pradėjo 

|įjaus lankytis } ligonines, siuly-
.....kvočiamas Krasauskas įam' .Parduoti savo kraują. Į
kodėl vogė arklį, atsakė, kiekvienas žmogus gali, 
kad norėjęs nusipirkti ar- duoti savo kraują kitam as-, 
monikėlę (bendurką), bet m_emui. Pirmiausia ligoni-, 
neturėjęs pinigu, tai nore- nes., tokl° asmens iština 
jęs vogtą arklį parduoti ir sveikatą, patikrina jo krau- 
nusipirkti armoniką. j» P™k!,na, JĮ tam tikrai

Snalių 15 Kauno apygar- giupei. Reikalui esant, toks 
dos" teismą?, dalyvaujant asmuo kviečiamas į ligom- 
medicinos eksoeram spren-l?.^,P" daromas .kiaujo pei-
dė ar Krasauskas už arklio' liejimas liggomui. Žinoma, Aurose zįnevic
vogimą apkaltinamas, ar.^J* •*««>■“.” turl sumokėti
iis suprato savo veiksmo sa- ?K1,H Pln!8V .sumi* tiems pirmas praneš apie jj tikras žinias,

ir . ^it-črnAa ~ I žmonėms, kurie savo krau- duosiu •\umus ir įeiksmę. . .’ . . , „ antose ^mEvic,
Teismas Krasauską pri-U^ gelbsti kitų gyvybes. 209 so.oiive st., los Angeles, cai. 

pažino ne pakaltinamu, nes
jis yra ir ne visai normalus.

Pajieškau brolių .MYKOLO, LEO- 
, NO, ir- sesers TEKLĖS ŠEMETŲf

AŠIGALYJE. paeina iš Krakių parapijos, Kėdainių
-»«• , ... •- i apskričio, Amerikoje jau gyvena 30MaskvOS Žiniomis, Siau- metų U turiu svarbų reikalų. Kas ži-

rės ašigalyje pasilikę žie- noU liur iie rand»-i- malonėkit man
moti Sovietų Sąjungos tyri- Krank šemett, 
nėtojai praneša, kad pei 253 Broadway, So. Boston, Mass. 
rugsėjo mėnesį ledo gaba- Pajieškau

GYVENIMAS ŠIAURĖS

ninku šunis-sargus. Dabar 
priešingai, jie turi 
jimo teisę ir

šia si visuotiniems rinkimams, 
šio vaizdelio kairėj parodyta.

is. Lianai- gabinską’ apie 1 niomiį.iau lanko “ok.yk!i*- aUk,M 
turi pasiuke-;ties pabudin0 kaž 320 tvarką. Desinej parodyti

Jimo teisę ir tautos meilę, jegyB kįeme Po to džiu S?'irsUje Stahnas- komumsta 
nes jie vadovauja gamybai 'gag;nti įr rėkti jo žemė*ež°vas' armij'>s vadas ' 
ne dėl to, kad kapitalistams aįkomos žąsys. Jis rinki
Lrcntn rubino rvot dorhimn. i _ . ... KINIJOJ ŽUVO JAU 

150,000 JAPONU.

Anglų laikraščio “Cent- 
t.T * Syse buvo žąsis. Ba- mokėti Į ral News” atstovai Kinijos 
u. z. — , generolas Fangjusjan davė

krautų pelną, bet darbinin- .bėgo laukan ir’tam'- briedžiu 
ku klases ir visos tautos la- patvMy pastebėj0 už *
bUce r • 1 n :až k°M gyvulį, ku- briedi ’

Stalinui keltos didele^^ įuvo žąsis. Ba- mokėti 1
ovacijos. e. z. pamanęS) ka(j tai la-1 kiekvie|!

Rusijoj Uždaromos ££
Smuklės. VO šunį, kad ir tas 

Tamsoje jis pačiupo

Skaitytojai mato laikraš
čiuose daug žinių apie kru 
vinus įvykius Palestinoje, 
kurią valdo anglai. Vėliau
sios žinios sako. kad Pales
tinos arabai atvirai yra kur
stomi imti ginklus ir vyli iš 
Palestinos anglus. Kas gi ši
tą maištą kursto? Londone 
laikraščiai dabar pradėic 
rašyti, kad tai esąs Mussoli
nio ir vokiečių imperialistų 
darbas. Mussolinis su Vo
kietijos Ribbentropu pada
lę planą sukurstyti arabus 
prieš anglus ir franeuzus, ir 
prižadėję arabu vadams 
duoti net ginklu, kad jie iš
vytų anglus iš Palestinos, o 
franeuzus iš Sirijos. Išvijus 
iš tenai franeuzus ir anglus, 
visos arabų gyvenamos že
mės Mažoj Azijoj busian
čios sujungtos vienon vals
ty bėn ir jos valdovu busiąs 
paskelbtas Hedžaso kara
lius Ibn Suadas. j

Associated Press prane-jž sprando ir prasi 
ša. kad šią sąvaitę Maskvo- grumtynės po kie
le buvo uždaryta 52 smuk-igrumdamas, jis su-1 
lės, kurios buvo arti mokvk-1Onai, kad ta grei- 
lų. Be to, uždrausta degtinęįegtu žibintą, nes 
pardavinėti 34-riose krau- iapę. Tuojau su ži-: n« 
tuvėse, 29-niuose restora-ankose atbėgo jo «ieny «yve» 
nuošė ir 19-koje arbatinių. jr motina. Tačiau tarėme 
Visose aludėse ir fabrikų)amatė, ką Babins- 
valgyklose taipgi uždraustasu jėgų už sprando 
degtinė pardavinėti. Uždą- laiko, joms iš iš- Z
rytos smukles busiančios pa-^g žibintas iš ranku 
verstos kavinėmis, daržoviųs. Mat, Babinskas 
parduotuvėmis, batsiuvių ii\ą. Tuojau triukš- 
siuvėjų dirbtuvėmis. įę atbėgo kaimvnai

Ar šitokia reforma daro- ant kaklo užnėrė 
ma visoj Tarybų Sąjungoj, grandinę ir pririšo 
ar vien tik Maskvoje, Asso-os
ciated Press pranešimas ne-Umtynes Babinskas kur“ metan 
pasako. sužeistas: apkan-
... — ----- ~ ešinės rankos du

APDOVANOTI NOBELIO r apdraskyta kruti- 
įnskas jaunas, stip- 
>, tad vilkas iš jo 
ištruko.
stas eigulis vilką

I DARBO STOVYKLĄ 
TREMS TIK SVEIKUS

ŽMONES.

Lietuvos policijos depar
tamentas išleido anbnkraš- 
tį apskričių viršininkams, 
kuriame sakoma, kad prieš 
prašant komendantą kuri 
pilietį ištremti į Darbo sto
vyklą, pirma apskrities ar 
miesto gydytojas turi to pi
liečio patikrinti sveikata, ai
tas pilietis sveikas ir tinka 
fiziniam darbui. Tą gydy
tojo pažymeiimą esą reika
linga pridėti prie bylos, 
siunčiamos karo komen
dantui.

NUSEKĖ ŠEŠUPĖ.
Dėl nuolatinių sausrų še- 

šupęs vanduo gerokai nuse
ko. Aukščiau Kvietiškio

DOVANOM.

RAUDONDVARIO VALS
ČIUJE STATYS CHEMI

JOS FABRIKĄ.

Keli asmenys, šį rudenį į rugsėjo menesi leuo gaoa-i Pajješkau draugo Bonifaco. 
pradės statyti chemijos fa- las, ant kurio jie yra įsiren- pusciaus iš Lietuvos paeina Kau- 
briką “Alvitas” Mikalina- gę stovyklą, nuplaukė apie! pp“jG%i^^ka^rJb 
vos kaime, Raudondvario 80 mylių į pietus. Gale mė- lai atsiliepia, arijų kurie žinot jo ad- . 
valsčiuje. Šiame fabrike nėšio temperatūra siekė 18 £Si dėkinga* ^c^rSSI)?^) 
bus gaminami įvairus da- laipsnių šalčio. Vidutinė 624 Patrick st.į Fimt, Mich. 
žai, klijai odos pramonei ir per tą mėnesį temperatūra Pajieškau bfoilo barnasiaus 
taip toliau. Fabrikas galuti- buvo 12 C. šalčio. Žiemoto- voilavičials, pirmiau gyveno 
nai busiąs baigtas statyti jai įvairiomis kryptimis pa- aSSukf’kui“ aSt “S 

į 1938 metų pavasarį. Jdare tris ekskursijas pašliu- resą, malonėkit^ pranešti. (7)
žomis, nušliauždami 15-20 D‘ Tawenis>

ragų atįi oficiali pareiškimą, kad 
šauti lįįnuo karo pradžios iki 1 lap- 
briedžiiį^fičio dienos Kinijoj žuvo 
kai nuroiį nemažiau kaip 150.000 ja-
_________ J ponų. Didžiausi užpuolikų

J nuostoliai buvę Šanchajaus 
j apylinkėj, kur jų krito tarp 

lietuviam^70,000 ir 75,060. Kiniečių
me

riai, pusei c 
Jei viena 

susidėkit dv 
Mes noru 

būtų skaiton 
Kas atsių.

mokamai 1 
Rašyti: 

nas, Ged

nuostoliai taipgi buvę sun
kus, bet ne tokie dideli, 
kaip priešo, kuris visą laiką 
atakavo.

ODU LIETUVIŠ- 
BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanada 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilson St- 

VVaterbury. Conn.

Ciuricho universiteto (Švei
carijoj) profesorius Paul Kar-

dine
RSIJA

'UVĄ
Iš NEW YOKO: 

Lapkričio 27 
Gruodžio 2 
Gruodžio 9 
Gruodžio 16 

ivo EUROPA Bremer-
•lionę į Kauną. Patogus 
Hamburgo.

etinį agentą arba

dvaro ji panaši į nedidelį u- rer (viršuje) buvo apdovanota? IN LINE
LLOTDpelį, s-alintį visai išdžiūti. 

Po Mariampole Šešupės 
vanduo labai užterštas ne
švarumais ir netinka nei 
gerti, nei prausti, nei skalb
ti. Nešvarumai ateina iš cu
kraus fabriko.

Nobelio dovana už savo nuopel
nus chemijos mokslui, o New 
Yorko mokslininkas Clintoiri’ MASS. 
Davisson (apačioje) pravo do
vaną pusiau su Anglijos profe
sorium Thompsonu už pasižy
mėjimą fizikos srity.

______ - i 381 Sherman avė., N.,
ŠERNŲ MEDŽIOKLE. kilometrų. Per paskutinį Hamilton, Ont., Canada.
Rugsėjo 26 Šimonių gi- J matavimą buvo konstatuo- APSIVEDIMAL

noj buvo sui-uošta šernųpa> ka9 jura yra 3,500 met- ------------ -
medžioklė. Joje gausiai da-lrU gyliu.
lyvavo medžioklės ratelio 
nariai su svečiais. Medžiok
lė buvo įdomi ir gyva, nes 
rasta labai daug šernų ir 
ir per tris varymus nušovė 
tris šernus. Čia kasmet vis
daugiau priauga šernų it | griežčiau'kontroliuoti vieš- Si“2
tarp miškų gyvenantiems 
pridaro daug nuostolių.

PAGAVO BRIEDĮ.

Šiomis dienomis vienas, 
Suv. Kalvarijos valsčiaus; 
pasienio policininkas, ku
riam padėjo vietos ūkinin
kai, į pelkes įvarė didelį 
briedį, mėginusį perbėgti į 
okupuotąją Lietą, ir jį pa
gavo. Briedis bus perduotas 
Miškų departamentui.

Išėjo iš spaudos nauja vaistu knyga
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligą Šaknimis, 
Augmenimis. Žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu Sl.flO. Pinigus ge
riausiai siųst .Monev Orderį, arba po
pierini doleri laiške. Adre-as:

PAUL MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth St-. So. Boston. Mass.

Pečių muskulus gelia? 

Petys ištampytas ?

Suteiks malonu palengvinamą 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS
parduodamas po 35c. ir 79c. 

visose vaistinėse.

MI N ESTERIO SENUS DAR
BININKAS.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
pasiturinčioj ir doros. Su pirmu laiš-

Policijos;’ žurnalas Lie- 
tuvoje negrinėdamas kovos 
su prostitucija klausimą, 
siūlo visas prostitutes išga- PARSIDUODA FARMA 
benti į priverčiamojo dar
bo įstaigą. Be to, siūloma

grąžinsiu.
Viktoras I’udincas 

1198 Thuiruan st., Camdeš, N. J.

ROCKMOOI). N. Y.
__ 42 akeriai žemės, beveik visa dir-
r bama, 7 kambarių namas, naujas vis- 

_ tininkas, aBt gero kelio, visai mies-
bučius, restoranus, valgyk- te'y» Prie -saulės ir storų,, bažnyčios;
1 elektros šviesa, ant kelio, apšviečia
laS, alines ir tt. visą namą. Kurie norite pirkti far-

---------------------------------------------------  mą, pirkite dabar ir gaukite geią
TĖMYTINA. farmą pigiai. Labai gera vieta biz-į

irsz'nsvc C Vf LVf * L- L , lllui ir K«resnės vietos faunai negali 
RACHAN S SALVE fMostis) nau_- |jUt pįrkite pigiai. Pu sėju žmones 

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLE an^ farmos ir nor būtinai parduot Ta 
Ižmonėms, kurie kenčia nuo farma vra Kev.- Yorko valstijoj, Ful- 

(nupuskimo), Poison įvy, ^on (jounty. Norint daugiau paaiški- 
IAtheletes (sutrukimo ir niežulio ko- nįmų. rašykit angliškai,
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, WILLIAM KVEDERAITIS,

1 ir nuo daugelio kitų išbėrimų, toji i RO( KWOOP N Y
1MOSTIS labai pasekminga gyduolė._____________u. i.

LIETI 
TIS. J

Švieti 
mas Ri 
nis Ilit
“KULI 
P. LE( 
mokslin 
nys yra

Pažan 
pažistan 
arba Iš 
site dau 
gyvenai

Be to 
nai užsi 
dovaną- 

tojo B.
“KUI 

voje me 
metams

A

ŠIA

Kaina tos MOSTIES 70c. prisiun- 
Ičiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų. 
ITą Stebėtiną Mostį galima gaut pa- 
Irsi n t

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1938 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi-

Į šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini- 

| mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplanu. Prisiunčiame į namus 

1 kas reikalauja. Vienas 25c.—5 už $1.
Z. GILEVIČTUS • (-'

7.3 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN, CONN.

300 Visokių Žolių
Nors jo tetas yra Jungtiniu! Ramunių, Liepžiedžių, čiobnalių, 

Valstijų vidaus reikalu sekre-1 Kaštavolo, Debesylo, šaruočio, Truk-
, - - ,__-v , . -• žolių, Valerijonų, Našlelių, Katmėčiųtonus (ministens), bet jis, — 4 |jr daugybė kitokių, 25c. už pakelį, 

metu amžiaus Robert Ickes, Geriausios Trejos-devymvios 60c.
. j v- - |3 pakai už $1.20.dirba kaip paprastas darbinin-1 Gaukit žolių surašą, atsiunčiant 

kas. čia jis parodytas su savo 10 centų. m. žUKAlTlS.
,1 V. v * -i 1 ~ SPENCERPORT, N. Y.indeliu (lunch-box) rankose1

prie statomos plieno dirbtuvės 
Youngtowne. Ar dirbtų šitokį 
darbą Lietuvos ministerio sū
nūs?

Parsiduoda Farma
Farma randasi Marylando steite. 

Farma gera. Flate.-nes žinias su
teiksiu per laišką arba \ patiškai.

JOS M. GRICE' (9)
345 VVashington st.. Neuark, N. J

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rudgalviai ir gelton- 
galviai. Pri-iunčiu į visas dalis Su
vienytų Valstijų ir į Kanadą.

KAZ. GARBAUSKAS,
214 Alder St.,

WATERBURY, CONN.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTĖS

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

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

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

“ V ,1 U .f IENOS ”
1739 SO. HALSTF.D ST., CHICAGO, 1LL.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 L/ r'AYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Col_tnbia Roaa 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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SVEIKATOS KAMPELiS
SULFANILAMIDE.

(Bereikalingai ujamas vaistas).

Amerikos Gydytoju Drau- 
gijos Žurnalo Nr. 13-me til
po apie šitą vaistą net S 
straipsniai. Straipsniu auto
riai pasakė, kokiems ir ko
kiam skaičiui ligonių jie ši
tą vaistą davė ir kokių re
zultatų gavo. Kai kurie šitų 
straipsnių buvo skaityti šių 

•metų Amerikos Gydytoji: 
Draugijos susivažiavime, 
taigi, kartu ir išdiskusuoti. 
Tokiu budu, galima sakyti, 
jog šitas vaistas jau nebėra 
visai jaunutėlis, mokslui ne
žinomas, kaip spaudoje da
bar apie ji labai daug rašo
ma. Jis jau tėra gana daug 
tyrinėtas ir mokslui pažis 
tarnas, kaip tuojaus pama
tysime. Bet pradėkime iš 
pat pradžių.

šitam vaistui pradžia da
vė tyrinėtojai Meitzeh ir 
Klarer 1932 m. O 1935 m. 
Domagk jau darė bandy
mus su laboratorijos gyvū
nėliais, pavyzdžiui, su pelė
mis. Jis apkrėtė peles strep- 
tokokkais (apskritaus pa
vidalo bakterijos), o kai jos 
susirgo, tai davė joms sul- 
fanilamido. Pasirodė, kad 
šis chemikalas puikiai vei
kia, atseit, streptokokkus 
nepaprastai smarkiai naiki
na. Paskui ir kiti mokslinin
kai darė bandymus. Žmo
nėms duoti šitą vaistą, ro
dos, pirmiausia pradėjo Co- 
lebbrook ir Kenny. Juodu 
davė šito vaisto trisdešimts 
astuonioms moterims, kurios 
sunkiai sirgo infekcija (jos 
buvo apsikrėtė ir užsinuodi
ję streptokokkais), ir tris
dešimt penkios pasveiko.

Paskui pradėta šito vaisto 
duoti ligoniams nuo plau
čių, tonsilų, ausų ir kitų kū
no organų bei vietų uždegi
mo, žinoma, ypačiai, kada 
tas uždegimas buvo sukel
tas streptokokkų. Duota jc 
net ir prezidento Roosevel
to sunui, Franklinui D. Roo
se veltui, Jr., kai jis sunkiai 
sirgo skruostakaulių ląstų 
uždegimu. Davinių gauta 
nepaprastai gerų. — tokių 
gerų, kad kai kurie gydyto
jai perdaug entuziazmu už
sidegė ir šitą naują vaistą 
liaudies spaudoje paskelbė, 
tarytumei kokią panacėją.

Pagaliau nemenko užsi
degimo šitas vaistas sukėlė 
ir gonorėjos gydyme. Mat, 
gydytojai Dees ir Colston, 
rodos, patys pirmutiniai iš
mėgino šitą vaistą gonorė
jai gydyti, na, ir gavo visai 
netikėtų davinių. Kai kurie 
jų ligoniai pilnai pasveiko 
per trejetą ar penketą die
nu,kažkurie per septynetą ar 
devynetą, bet — reikia na- 
sakvti teisybę — kad kai 
kurie visai nepasveiko. To
kių pat davinių gavo ir kiti 
gydytojai.

O todėl, ve, ir reikia pa
sakyti, jog šitas vaistas nė
ra jokia panacėja, jog jis 
yra kaip ir visi vaistai, vadi
nasi, vieniems ligoniams 
puikiai gelbsti, kitiems vi
dutiniai, o kitiems visai ne.

Dabar, ar šitas vaistas yra 
žmogaus sveikatai ir gwy- 
bei pavojingas, kaip nūdien 
laikraščiuose daug rašoma? 
Pasakau trumpai ir storai: 
Ne! Jo vra gavę jau šimtai 
tūkstančių ligonių, ir iš jų 
nei vienas dar nuo jo ne
mirė. Tiesa, ji turi priimi
nėti ligonis didelėmis dozo- 
mis, nes mažomis jis nevei
kia, vis dėlto anaiptol nėra 
didsenio pavojaus, negali
ma sakyti, kad jis butu pa
vojingesnis už kitus vaistus. 
Ne. Vaistai vra visi pavo
jingi, jeigu jie nėra prirašy
ti ligoniui kaip reikiant, ir 
jeigu ligonis juos nepriimi- 
nėja kaip reikiant. Šitą dės
ni, man regis, visi turėtu 
galvoje turėti. Štai kodėl 
kiekvienas ligonis turi imti 
tiktai gydytojo prirašytus 
vaistus. Be to.šitą vatstą pa

kol kas tegalima priiminėti 
tiktai piliulėmis arba ply- 
skeliais, anaiptol ne skysti
mo pavidale! Taigi, nepir
kite jo sutaisyto skystime, 
oliksire ar tam panašiai! 
žodžiu, nepirkite be gydy
toja recepto.

Bet čia lengvai gali man 
bile kas užmetimą padaryti, 
outent tą, kad nuo šito vais- 
o kartais ligonis suserga, 
Išeit, jam galvą ima skau
dėti, jaučiasi labai silpnas, 
emperatura pakyla, lupos 

• amėlynuoja. Tai yra labai 
paprastas dalykas. Mat, 
daugelis žmonių turi nepa 
orartą jautrumą svetimoms 
medžiagoms, ir toki jautru
mą medicinos moksle vadi
name alrgiia. Pavyzdžiui, ii 
■Jenas ir kitas vaikas gauna 
o pačio antitoksino nuo 
lifte rijos, bet vienas už ke- 
etos dienų negaluoja, o ki- 
as jaučiasi puikiai. Kode':? 

Aišku, pastarasis turi nepa
prastą antitoksinui jautru
mą. Arba imkime šieno šil
tinę. Juk ne visi serga, vadi
nasi, ne visų kraujas prieši
nasi vienai ar kitai žolei ai 
tam panašiai. Pagaliau, im
kime vaistus, kuriais gydo
me sifili. Pasitaiko ligonių.

: kurie smarkiai nuo šitų 
vaistų suserga, atseit, jų or
ganizmas pasipriešina. Bet 
ar tai reiškia, kad vaistai 
yra pavojingi ir nevartoti
ni? Niekados! Jie milijonus 
sifilitikų išgelbsti nuo pa
mišimo ir mrties.

Taigi, galų gale, tas nau
jasis vaistas — sulfanilami- 
de, kuri laikraščiai padarė 
baisiausiu siaubu, nėra nė 
truputėlį pavojingesnis už 
kitus.

O jeigu, kaip jau pirma
jame straipsny sakiau. 60 
žmonių mirė nuo Elixir of 
Sulfanilamide - Massengill, 
tai čia patsai sulfanilamide 
nėra kaltas, o tiktai eliksi- 
as, kuris turi net 72 nuo

šimčiu diethylene glycol.
Tai prašau turėti galvoj 

ir naudingo vaisto nemaišv- 
ti su kokiu ten pelnagaudų 
išleistu eliksiru.

Neiškentęs, pagaliau, pa
sisakysiu, kad man pačiam 
teko keliatai tuzinų ligonių 
sulfanilamido duoti po 40 
arba ir 60 granų per dieną, 
"r tie ligoniai' nė vienas ne
siskundžia jokiais ne
smagumais.

Dar žodis. Jei ligonis 
kaltais pradeda jausti ko
kiu nors nesmagumų šitų 
vaistą imdamas, tai užtenka 
tuoj sustabdyti ir tie visi ne
smagumai dingsta, kaip 
niekur nieko.

Dr. Šeštokas-Margeris.

LA GUARDIA.

čia matome Fiorellą H. La 
Guardią, kuris šiomis dienomis 
buvo išrinktas New Yorko ma

joru antram terminui. Ji rėmė

KELEIVIS, SO. BOSTON

Duktė Čia Atstovauja Lietuvą.

Šiomis dienomis Miltone buvo suruošta tarptautinė mergaičių skaučių pramoga, kur mer
gaitės pasipuošusios Įvairių tautų liaudies kostiumais reprezentavo Įrairias šalis, šioje 
grupėje F. J. Eagočių vyresnioji duktė Elena (Elaine) atstovavo Lietuvų. Skaitant iš kairės 
i dešinę seka: (1) škętė. (2) olandė, (3) pramogos pirmininkė, (4) norvegė ir (5) lietu

vaitė, Elena Bagočiutė.

Naujienos iš Kanados
LIEPIA UNIJOMS APSI- Į gi galams darbininkams 

VALYTI NUO KOMU- butų reikalainga tokia uni 
NIZMO. P3, kuri niek° neveiktų, tik

I lenktųsi prieš savo išnaudo- 
“Keleivy” buvo jau trum- tojus ir kalbėtų poterius?

ai rašyta, kad , Quebec’c Unija yra tam, kad darbi- 
T ~ ninkams butu lengviau ko

pai 
provincijos valdžia Kana
doje uždarė Montrealo mie- i VOti už didesni kąsni duo- 
ste ėjusį francuzų kalba Į nos įr žmoniškesnes darbo 
komunistų laikraštį. Vald- išlygas. Taigi, kuo ji veik-
žios agentai paėmė visus t(
'aikraščio archyvus ir re
dakciją su spaustuve užra
kino. Tai padaryta einant 
nauju istatvmu, kuri išleido i- 

į šios provincijos legislatura j i j 
paskutinėj savo sesijoj 
‘‘kovai su komunizmo pa
vojum.”

Kaip išrodo, tai šio laik- ! Adv. K.1. Jurgelicniui. — 
raščio uždarymas bus tik i Mes negalime remti tams-

lesnė ir smarkiau su savo 
priešas kovoja, tuo ji dar
bininkams naudingesnė.

Montrealietis.

ATSAKYMAI

pradžia darbininku 
dėjimo vargų, 
jos premjeras,
Duplessis, atkaklus kleri
kalas ir reakcininkas, žada 
atakuoti ir darbininkų uni
jas. Jis pasakė: “šio laik-

ju-1 tos kandidatūros i SLA. 
Pl ovinei- į prezidentus, nes netikini, 
franeuzas kad tamsta galėtum praeiti

Tamstos kandidatūra tiktai 
suskaldytų pažangiųjų bal
sus ir pasitarnautų fašis
tams. Todėl tamstos straip-Moterims Pasiskaityt

•A. ’ x,t OT7VDTTT A DVDŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KAIP GAMINAMAS SE- daugiau įdėsite vandens.
NOVIŠKAS MIDUS. tuo greičiau eis midaus fer-

Midus yra daromas iš bi- ' ' arba rūgimas,
čių medaus. Medus praskie- • Kai kas daro dar tirštes- 
džiamas vandeniu, paskui nį midų, irdaamas vieną 
virinamas ir ant galo raugi- dalį medaus ir pusę dalies 
namas su mielėmis. vandens. Šitoks midus rug-

Šitoks gėrimas senovėj sta labai ilgai, bet dėl to yra 
buvo plačiai vartojamas vi- labai skanus ir gali stovėti 
su šiaurės Europoj gyve- labai ilgai—šimtmečius, 
nančių tautų. Darydavo jį Nusistal kokio tWtum0( 
ir Lietuvos žmones. darysime midų. į švarų in-

Šiais laikais midų jau re- ją įpilame reikalingą medų! 
tai kasdaro—gal dėl to, jr atatinkamą vandens dalį J 
kad įnėjo madon degtinė ir pradedame virti. Verdant, 
alus. o gal dėlto, kad paki- nuolatos maišyti, kad ne- j 
tėjo žemės ūkis ir mažiau prisviltų. Maišyti patartina 
laikoma bičių. medine lopetėle. Prieš ver-j

Bet kokios tos priežastys dant, lopetėlėje reikia pa- 
bebutų, mums čia nelabai žymėti, kaip aukštai indei 
svarbu. Užteks pasakyti, buvo skystimas. Kai skysti- 
kad midaus galima pasiga- mo išgainios, vėl dapiltil 
minti ir dabar, ypač tai tu- vandens ligi pažymėtos vie-S 
retų būt lengva musų ūki- tos. Maždaug 5 litrams sky- | 
ninkams, kurie turi bičių, stimo išgaruoja 1 litras j| 
Midus yra gardus ir sveikas vandens.
gėrimas; gera yra turėti jo Midų virti reikia maž-| 
sau ir nesarmata juo pavai- daug apie dvi valandas, t.y. | 

j sinti svečius. kai nustoja kilnoti puto- I
Dabar prieinam _ prie (primenu, kad verdant nuo-Įl 

klausimo, kaip tas gėrimas iatOs reikia maišyti, kad ne- 
pagamjnamas? , prisviltų, ir graibyti putas).j

“Lietuvos U kininkas’ Pabaigus virti, skysti: 
duoda šitokį patarimą: nukeliame nuo ugnies. Jam!

Prieš gamindamos midų. kiek praaušus, švariai iš
turime tinkamai priruošti mazgotą statinaitę pripilami 
indus. Virti midų galimaJskystimo ne pilną, bet tiki 
variniuose ir gerai baltin-, tris ketvirtadalius. Kada! 
tuose induose. Rauginti mi- statinaitėje skyst:::.; s pra
dų geriausia ąžuolinėse sta- į s.uš iki ką tik pamelžto kar- 
tinaitėse. Indai turi būti la-’-'ės pieno šiltumo, dedame 
bai švarus, be jokio kvapo, i mieles. Taip užraugtą skys- 
Jei statinės vidus yra pripe- įtimą statome šiltoje vietoje j 
lijęs, reikia gerai karštu j (tik nekarštoje i. Statinėlės 
vandeniu išplikinti, vėliau i skylę neužkalame, bet tik 
išrūkyti siera, vėl išmazgo- Į uždengiame drobės sabale-įl 
ti karštu vandeniu su sodaį’iu. Dar geriau midų rau-il 
ir išplauti švariu šaltu van- į ginti yra darinėje arba ‘‘ku-1 
deniu. Tik taip išmazgotą i biliuke,” kurie neturi vk šu- 
statinaitę galima vartoti į tinio dugno. Tik toki indą 
midui. Vanduo midui ga-į reikia apdengti <lr<.bui--. į 
minti turi būti.švarus ir ne- kad neprikristn. Pradėjo 
kietas. J skystimui rūgti, pradeda

Midus yra daromas Įvai- viršų kilti putos. Ja- dklai 
riais santykiais: nugriebti, nes kitai]., mldu.-l

1. Viena dalis medaus, gali apkarsti. Su bnėlėsl 
kita dalis vandens. Reiškia, kraštus nutrinti šv; 
tiek vieno, tiek pat ir kito. Į dura.

2. Viena dalis medaus. Pirmas didv < >S
dvi dalys vandens. rūgimas trunka >—G sava.

3. Viena dalis medaus, 
trys dalvs vandens.

tęs. Po to, ka nėr er ; ė* _ 
kystimo burbuliuojant. ' ■

Ir taip vis toliau, iki 6 dų perkošiam i kitą svaria 
dalių vandens. Daugiau statinaitę jau iki ; 1 . . -,žlj 
skiesti jau negalima, nes ' kemšam ir star me 
tuomet išeis jau nebe mi- nę vietą. Laikas r.u< 
dus, bet gira. reikia midų paklau

.e

ai
_ ........ ntsnypšeia. j

džiausis midus gaunamas iš Kai negirdėti _
Nr. 1, kuomet imama pusę galima visai užkalti. Tai; 
medaus ir pusę vandens, ši- midų laikant, ealima Uak | 
toks midus ima daugiausia kyti keliatą rr. tą. nes 
laiko rūgimui, bet užtai ii- jis ilgiau stovės, tun bus 4- 

, giausia gali stovėti. Juo resnis.

Pats geriausis ir gar-1 jis statinaitėj

rascio uždarymas yra tik į snio nedėsime.
pradžia musų veikimo.” Arkivyskupui ir primui 
Unijų vadams, kurie jieško s> A Geni c č i u i. — Kaip
savo organizacijoms vald-

lietzschės “Taip kalbėjos pritarimo, jis liepė 
d.). “Gyvenimas yra pas "apsivalyti. nou _ komunis- 

ys; bet ir tie šuliniai, iš Girdi: “Komunistai
imis geria tie biaurybės, smelkiasi į jūsų organizaci
ni.” (“Taip kalbėjo Žarijas ir daro tenai savo įtaką.
Vadinasi, leisti darbiniiTokioj įtakoj esančių org- 

ivo gyvenimą, leisti jį.anizacijų valdžia negali re-
^ors svarbiausiais jų gvvtmti. Taigi, apvalykit savo 
iietzschės nuomone, 'bu unijas nuo komunistinės in- 
am. kas yra gera ir gražu takos. ’
Nietzschė labai garbina Tai matot, kiek pas tą Lietuvių Taut. Bažnyčios 

none, jėga — tai gyvybė.žmogų drąsos. Jis norėtų, iškilmės,
krožis ir prasmė: jėga—ta kad darbininkų unijos paša- ..
ia. O gal būt, garbindamas lintų veikliausius savo na- Gruodžio 8 siu motų, Phi- 
turėjo galvoje darbą, kurinius, kuriuos jis vadina “ko- hdelphijos tautiškos šv.

geriau ir gražiau jmunistais.” Bet kokiems i M.aŪj0S parapijos bus mil
ui Sokratas Nietzschė dari—~----- žimskas apvaikšc-iojimas.

Klebonas kun. J. J. Zittas

loletariatas, tai “nesvari

tik vergams. Stipins žmc 
įuomone. turis valdyti tuo 
Įet ne pats dirbti.

Aišku, garbindamas j 
nbina ir karą. Karas, jo 
mimas. Ir todėl nesistebė 

t-hė galingiesiems pataria 
tik kai]) progą pasiruošt 

trumpą taiką labiau, ne) 
irbti patariu jums, bet k 
iras jusu darbas, taika— 
didvyriškumas yra suku 

ių dalykų, negu artimo i 
Tlbėjo Zaratustra,” 1 d.). 

», sako Nietzschė, kur 
raują; šitie žmonės visuc 
[ramaus gyvenimo, nes ji 
į Kaip matome, Nietzsch

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METU JAUNESNE

"Draugo” telegrama Sme
tonai, tai]) ir jos autorių 
katalikiškumas neturi musų 
visuomenei jokios reikš
mės, ir todėl prisiųsto pa
reiškimo nedėsime.

Marei Belsienei. — Labai 
ačiū už prisiųstą iškarpą.

PHILADELPHIA, PA.

su visais parapijonais deda 
pastangas, kad iškilmingai 
paminėti bažnyčios vardo 
šventę, su iškilmingais miš
parais ir pamokslais. Tose 
iškilmių pamaldose prisiža
dėjo dalyvauti 12 kunigų ir 
3 vyskupai, nes toji šventė 
bus viena iš didžiausių 
švenčių tautiškos parapijos 
Philadelphijoje.

Todėl prašome visus pa
rapi Jonis ir draugus gruo
džio 8 iškilmėse dalyvauti.

Po apvaikščiojimo bus 
vakarienė.

L. T. K. B. Parap.
lip tikras viduramžių 1 Stebuklingos Gyduoles, Kurios Pa-
Iras reikalinęas ne tik v s “ šiais metais, be kitu pre-
ms, bet ir siu dienų kapurėt kiekvienas, kuriam žyla, sier,- kių, žvmiai gyvesnė yra ir 
i dienų karo garbintojas“ «X fe 'ežių prekyba beį ekspor-
ClllStS atvnai pasakyti VO, bet nėra dažai. Nėra nieko už tHS. v ISO VGZ1Ų į UZSl^nj Sį” 
rtzschė. Tiek kapitalisJ'35 ^re?nį0 iki Sio! ‘̂-a- Speciaiiai met iš Lietuvos, kaip ap-
iei kaias via gyvenimo pakelį už si.oo. užsisakyk šiandien ir skaičiuojama, yra ekspor- 

--------------------------------sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai tuota apįe 150,000 litų.
. . , . ... patenkintas, jums pinigai bus sugrą- _. . . r. ’ .

?kos apie rusų batalij«žinti. Reikalaujame agentų. Daugiausia jų yra ekspor-
is Ispanijoj yra išmislaiVALORTONE HERB CO., tuota į Vokietiją, viso Į čia

bei provokacijos. Dept 4, net už 100,000 litų, ir į
vienoje kareiviu stov’^* Tiancuziją be^ Belgiją.

Sovietų Sąjungoje, lij|
16 m. ir atvykusio iš Ma|
^S* S
Jarcelonoje daugybė ju<|

-raudonų vėliavų, ts 
irchistų vėliavos. Aute 
ii, tramvajai pažymė^
». T. raidėmis—tai anaij

Btinių profsąjungų ra|
Bet greta jų kasdieĮ 

tėja ir kitos profsąjuii 
is jėgos — U. G. T.
larcelonos traukinys mu 

pajūriu Į pietus. Va 
lencijos link.

šiol keliautojui respubli 
^ų ginkluotos jėgos atreį 
tana abejotinos ir res;
[likos šalininkui kilo gą 
liūdnos mintys. Bet k£

Barcelonos išvydom! 
juosius vyriausybininku 
roplanus skraidant vii 

paviršiaus, kai kiti| 
lome naujintela i č 
režimių ir kitos ks 
siagos transportus, 
įcijoj išvydome gei 
inkštintas kariuomenę 
— mums pasidarė ai 
id Respublika laimi 
laimėti, nors prieš j 

karą net trys fašistini

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spabnotu puikiu paveikslą,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių «ilėa:
TAUTIŠKOS, ŠGIMINUKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

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

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

“KELEIVIS”
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Po Laivo Katastrofos. Norėjo Atimti Iš Bekojo Vyro Žmoną.

ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTE RIRžŲ 

APSKRITYJE.
Kr '

Arba kaip žmonas Semai- 
nydemi du buvo užkapoti 

kirviais.

Naminio alaus “karalys
tėje,” Biržų apskr., Daujė- 
nų valse., Baliečių kaime, 
mažame ūkyje gyveno Pra- 
kapų šeima: motina ir du 
sūnus. Motinai pasenus, na- > 
mų ruošai pritruko šeimi- i 
ninkės. Vyresnysis Praka- i 
pienės sūnūs Petras vedė'

paslėpė namų pastogėje. 
Taip susitvarkius, išėjo nai
kinti pėdsakų, kurie galėtų 
Įrodyti jos kaltę.

Antrasis mušeika, Povilas- 
Prakapas, nuėjo pasakyti 
kaimynui K. Mačiūnui, kad 
jo namuose besimušdami 
brolis Petras su Narvydu 
mirtinai vienas kita užmu
šė.

Muštvniu liudininkais bu-
gretimo kaimo Emiliją Oi- v<-’ U-k ,senut® ,n"jna Praka- 

J - piene ir mažamete jos anų- 
Nors vedybos ivyko iį žuvusiojo Petro Praka-

no™ė%,vptn-iann?fiWo?kaB!' ’ Dabar'Panevėžio apygar-
vieno'kito " ’k-vb-to *Pe- i* dos “isir.as išvažiuojamoj 
\įeno k to k. -icc, -'-“^-.sesijoj Biržuose nagrinėjo 

“S’ šia bylą. Povilas Prikapos

BYLA DĖL ŽYDŲ FAŠIS
TUKŲ PERSIKRIKŠ-

T1J1M0.
Du fašistuojantys Kauno 

žydukai nutarė eit “svieto 
pažiūrėt.” Bet nuvykę 
Skuodą, jiedu nutarė mest

tikėjimą ir persikrikš-' Zakarevičius, 
i evangelikus: vienas

•1'¥Os prokalbė- nebrangiai ir sąžiningai, to- ciai 
jęs tai padaryti, nes persi- -

Prieš porą metu Titeikė- 
liu kaime, Raguvos valsčių-

Kirsnio po metų ataušo ir ji 
grįžo pas savo vyrą, tačiau

Kr

apleisdavo savo namus, bet; 
kada pasigesdavo senosios ' šioje žmogžudystėje kaltu

je batsiuvio amatu vertėsi ir | Kirsnys be jos gyventi ne- 
i ramiai gyveno Lietuvos ka-įgalėjo, graižėsi, kad prie 

st J ro invalidas vienakojis VI. i pirmos progos Zakarevičių 
tkarevičius. į nudėsiąs-.
Savo darbą jis atlikinėjo' Tai žinodami Zakarevi- 
brangiai ir sąžiningai, to- čiai buvo pasiruošę gali- 

Į dėl galop vienas nebegalėjo miems netikėtumams, 
it: £ Už'SPatenki.n“„sunarnu užsa- ,m pavasariui įpu- 
An. ė evangelikui sumokė'- fe sėjus, gegužei 17 naktį mie-

Z., d 
tVt!

. . -na pažįstamą, taip oat batoO litų tuojau j- AntanĮ Rir*n-
pastoriaus buvę

ti 100 litų: 
įmokėję ii 
, t.pki ikityti. iš čia nuvykę i 
' Liepoją, ku 
; buvę malon

gojęs Zakarevičius, 
jausdamas, pabudo.

lyg ką 
Prisi-

Pradžioje Kirsnys buvo kimšo pypkę ir ruošėsi i

motinos, grįždavo. Taip jt ^tnf^uo^pŠy! 
tempta, tęsėsi septyniolikos ' jos vyras ir N/
metų gyvenimas vydas besimuš.

Toks Petro Prakapo ne- jamį vienas kitą užmušę, 
sugyvenimas su žmona da- Abu kaltinamuosius teis
iniai patiko jo brouui Povi- mas nubaudė kalėti sunkiu- 
lui, kuris, naudodamasis į„ darbų kalėjime iki gyvos i 
Petro pasisaiimmu iš namų. o-alvos
Įsimylėjo jo žmoną Emiliją. Tuo baigėsi byla, kuri

štai nuskendusio graikų prekybos laivo “Tzenny Cha. Ai
ris'’ žmonės, kurie buvo išgelbėti ant jūrių ties Cape 
Hatteras. Vaizdelio vidury matyt laivo kapitonas Kon- 
fopandelis, kuriam išėjęs iš proto jurininkas nukando 
pusę nosies, kuomet jie laikėsi įsikabinę Į valties kraš
tą. Jų valtis sudužo per audrą.

ŪKININKO KOVA SU 
VILKU.

KIEK REIKIA MOKĖT 
UŽ BRIEDI NORINT JI 

NUŠAUTI.Zakarų kaime, V arenos
šaukusi pasipiktinimą žiau-!. aPaM«« .Miškų departamento ži- 
■;«;= emf'<./„‘i-žia;= ūkininką Babmską apie 1 momis, dabar Lietuvoje esą

vai. nakties pabudino kaz 320 briedžių. Dešimt brie-

ar žydą liišu :geras daroininkas: per < le-
iai 'priimti, vai:,^"01^1^ batų Pomi su-

1 • kirsdavo puspadžius. Pa-nes pasisakę esą; ... - ... , ,
M žydą jaunimo fa-J™™ s!s monotontskas bat-
vadai. Bet kadangi tieįs“v“ <lal'bas ^rsniu. įKy- 

Z^^rejo m jis Padėjo Jieskot)
Li-tuvoV romantikos‘ Tai JO laimei 

policija pradėjo jų jieškoti idiena P" dienos iam !,radė'

Lieti 
šistų

; ūkai Lietuvoje 
nu-Įkaitimu, tai

žiebti, tuo momentu pasi
girdo skardus, šūvis, išbyrė
jo kampinio lango stiklai, o 
oirkics vidus pakvipo para
ku. Senas invalidas iš bai
mės su visa pypke sukniubo 
i lovą. Šūvio pažadinta Za- 

greit atspėjo 
kaltu e antį Kirsni, bet šiojo mirksėti invalido Zaka- i L.7

revičiaus žmona. Abu vie- kaltininko jieškoti tamsoje
Vieną vyruką tėvai susira
dę Latvijoj ir susigrąžinę, oi ,
• A.o i.b, r-J’.z nas kitą pamiloanų a latviu \aloziu įstre- .. - v L-- ,T,US ciene pradėjo savo vyro ne-

Dabar už kriminalinius ibeaPk§sti, ji atstume, 
nusikaltimus jų byla bus Invalidas Zakarevičius, 
sprendžiama Kauno apylin-į nebetekęs žmonos ir ben 
kės teisme. Skuodo apylin- dradarbio, paliko vienas, 
kės teisme evangelikas iš- kaip upėje plaukiąs šapas, 
kėlė jieškini, reikalauda-: Ėjo iš namų Į namus taisy
mas 40 litų. o vvrukų tėvai; damas senus pakinktus ir 
padavė prokurorui skundą, į klumpes. Taip jam skurs- 
kad evangelikas su pašto- tant ir budint praslinko me
ilum apkrikštiję be tėvų su- tai.

Zakarevi-

tiKimo 
va:

jų nepilnamečius! Zakarevičienės meilė prie

Jau keliatą metų jie gyve- Biržų apylinkėje buvo iš 
no. Sis nelemtas susiporavi- " - - -
mas Petrą Įvedė i dar dides
ni nusivylimą. Jis kentė su 
kandę; 
ma
nijį _ - .
starasis mažai jos teklausė./*“^ ~ tuojau išbėgo laukan ir tam- briedžių nušauti. kainuoja 100—110 litų

žiemos poilsio proga DIDELĖ ARKLIAVAGIŲ p“?»je patvoiy pastebėjo Už kiekvieną. nušautą Arkliai atpigo dėl to, kad
1937 m. sausio 29 d. Petras BYLA. į°k.!. ’ E" briedį medžiotojai turės šią vasarą Biržų apskrity

nedrįso.
Po šūvio prie Zakarevičių 

namų Kirsni pastebėjo pro 
šalį ėjęs A. Stasiūnas, kuris 
jį ir sulaikė.

Ryto metą Zakarevičiai 
trioboje rado daugybę šra
tų, pakulų kamštį ir išbyrė
jusius visus lango stiklus.

Šiomis dienomis Panevė
žio apylinkės teismas nu
baudė A. Kirsni 4-riais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

riais žmogžudžiais. 
Nors Biržų apskrity

BIRŽUOSE ATPIGO 
ARKLIAI.

Paskutiniu laiku Biržuo-

Pra^as“Zarl Lapkričio™. Kaunol™ da“-'- buvo žąsį, Ba- mokėti
naminio alaus,
degtinės, prisigamino uz- Į lęs, kartu pašaukdamas pa-
kandzrų ir sm rautan pasi- mU pavogus apie 30 ai kliu. ,., - - k r • f
- - - Apygardos teismas pripaži- iaict^ sa^° suni’ kad ir Us

no Laitu ir nubaudė: Petrą
Serafimovičių 8 metais, Br.
Liaudanską 3 metais, A.
Montrimą 4 metais sunkiu- „ , - - , j 4.
ju darbą kalėjimo, Plaka- kad ,ta f?rfc1'

'ir Krugalaitp po Uaau uzde^ zlblnt4.

po 100 litų
vasarą 

ir už labai blogas dobilu ir šieno
oairivežl apygardos teismas sprendė ’oi_n?kas pamanęs, kad tai la- kiekvieno nušauto briedžio derlius. Ūkininkai, pajutę 
£ už keiit asmenų bylą. Mitina- P°Ahtus: Pa^.?toką, stengiasi ark-

kvietė savo prietelių Anta
ną Narvydą iš Vytautų kai
mo.

Vaišės, kaip paprastai, 
užtruko iki vėlaus vakaro. 
Gerokai įsilinksminus, Pet
ras Prakapas pasiūlė Nar- , _
vydui mainytis žmonomis.; metus paprasto kalėjimo.
Narvydas, būdamas neblai-' „ ------—7—
vus ir linksmam stovy, ši' IŠPARDAVĖ UZ 5,230,40C 
pasiūlymą priėmė labai šil- LITŲ ŽMONIŲ TURTO, 
tai. Nieko nelaukdamas, “Liet. Ūkininkas” prane- 
čiupo Prakapienę Į glėbį ii =a, kad per 8 šių metų mė- 
taikėsi pabučiuoti, bet pa- nesiūs tautininkų valdžia 
staroji užsigavo ir “naująjį išpardavė per varžytines už 
vyrą” atstūmė. Petras Pra- 5,230,400 litų žmonių turto 
kapas iš Narvydo teprašė, dėl mokesčių nesumokėji- 
kad prisiųstų savają žmo- mo. Per tuos 8 mėnesius bū
ną, bet kadangi Narvydie- vę 1,412 varžytinių.
nės vaišėsi nebuvo, jos suti- " ---------------
kimas nebuvo žinomas. DIDELIS SPROGIMAS

Vaišės tęsėsi toliau. Pra- ŠIAULIŲ BRAVORE, 
ėjo Prakapienės pyktis, visi Šiauliuose, “Gubernijos” 
pradėjo dainuoti. ^ąktį ajaus bravore, 13 spalių į- 
Naivyca^ prade.10 ruoštis į; sprogimas, kuris 2
namus. Priėjo laikas galuti- darbininku užmušė, o 3 su- 
nai įsspręsti žmonų mainy- žeidė

Prakapas Nai- Sprogimą pagimdė sma- 
vydui liepę pasiima jo zm°- -,os dujos, smaluojant alaus 
ną ir vežtis į namus, o die- bačkas
nai išaušus, prisiųsti savają. ‘ _________
Dėl šio pasiūlymo Praka- TRŪKSTA ŠULINIUOSE 
pienė vėl suniuro, o Povilas VANDENS.
Prakapas, supykęs, kad taip Akmenė. Šioje apylinkė- 
išmainoma jo mylima ir je, maža tesant lietaus, 
ruošiamasi ją išvežti, pa- daug kam trūksta šuliniuo- 
griebė kirvį, smogė juo se vandens. Gyventojai tuo 
Narvydui taip, kad pastara- susirūpinę, kad atėjus žie- 
sis krito vietoje be sąmonės, mai bus bloga su gyvuliais, 
Nuo šio smūgio v’idurasly ii nes teks iš toli vežti vanduo, 
mirė.

Prakapienė, pasekdama 
savo mylimą, mažesniu kir
viu pradėjo tašyti savo vy
rą. Šis, vargais negalais iš
trukęs, pabėgo į laukus, bet 
mušeikų buvo greit atrastas 
ir sulaikytas. JĮ vos gyvą : 
mušeikos atvilko prie gli
čios slenksčio, o kai pama
tė gyvybės žymes, pridėjo 
dar vieną smūgi. Įnęštas Į 
grįčią, Petras Prakapas at
gavo sąmonę ir paprašė už
degti žvakes, šioms sužibė
jus, sumuštasis amžinai už
merkė akis.

Prakapienė, kaip nieko 
dėta, iškratė mirusio vyro 
kišenes ir jose radusi 160 
litų, juos paėmė ir atidavė 
vyro motinai, bet pabugusi, 
kad gali šių pinigų nebeat- 
gauti, iš motinos paėmė ii

vicienę

pultų. Tamsoje jis pačiupo 
žvėriui už sprando ir prasi

šauti bus galima tik tuos 
briedžius, kuriuos girinin
kai nurodys.

liu skaičių sumažinti.

dėjusios grumtynės po kie- visiems užsieny gyvenantiems 
mą. Besigrumdamas, jis su-1 lietuviams „Lietuvos Žinios*

nes
sučiupęs lapę. Tuojau su ži-

PANEVĖŽ1O APSKRITY 
STIMPA ŠUNES.

Krekenavos apylinkėje 
atsirado kažkokia šunų epi
demija : šunes sąvaitę pasir- 
gę, dvesia. Ligos žymės:

KALĖDINĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ ATĖMĖ IŠ ŪKININKŲ 
220 ŠAUTUVŲ.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad per šią vasarą poli
cija atėmusi iš ūkininkų 
220 šautuvu.

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšiu* su už- per gerklę išsižioję kvėpUO-

bintu rankose atbėgo jo deny gyvenančiais lietuviais, mes nu- ja ir iš šnervių bėga pūliai, 
žmona ir motina. Tačiau t>rėme mūs,4 dienraščio prenumerati Tokia liga nudvėsę jau ke- 

šunu.kai ios pamatė, ką Babins- *kaityti tiek- kiek mums apS€^ 
kasis visu iėfni nž snrandn eksPediciia- Tode1’ visus kviečiams . . _ " s išrašyti populiarų demokratiškos paįsitveręs laiko, joms iš iš- dienra5tl
gąscio vos žibintas iš rankų 
neiškritęs. Mat, Babinskas 
laikė vilką. Tuojau triukš
mą išgirdę atbėgo kaimynai 
ir vilkui ant kaklo užnėrė 
metalinę grandinę ir pririšo
prie tvoros. . , , , . .. .. . ,
't-. , -n , • t kuris metams teitastuoja uk t» doiePer grumtynes Babinskas riai> puS€i metų 3 doleriai

Jei vienai šeimai per 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

-;]]ęa Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau-

lengvai sužeistas: apkan
džioti dešinės rankos du 
pirštai ir apdraskyta krūti
nė. Babinskas jaunas, stip
rus vyras, tad vilkas iš jo 
rankų neištruko.

Pakviestas eigulis 
nušovė.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
< Juodgalviai, rud

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

GEO.
BENIX)RAITIS 
520 Wil$on St.. 

Waterbury. Conn

Kalėdinė
EKSKURSU A

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKI A 
EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

NEW VOKO:
Lapkričio 27 
Gruodžio 2 
Gruodžio 9 
Gruodžio 16

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

13AMSSBG-AMEBICAN UNElSTz 
iflPoJNOBTH GERMAN ĮLOTOS

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

nas, Gedimino 38. Lithuania.

liolika 
nuostolis.

Ūkininkams

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo jdievinta-, ir kaip 
taūc Dievo sunumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 

brangu — Kalėdų ir Velykų šventes,
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas T. J. KUČINSKĄ 
3301 Sn. Union avė., CHICAGO, ILL

BALTASIS ŠVSCUTa 
LAIVYNAS 

■ NEW YORK—KLAIPĖDA 
(Per Gothenburgą, Švediją) 

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 
GRIPSHOLM Gruodžio 8 
DROTTNINGHOLM Saus. 22
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

laivakortę ten ir atgal.
Ekskursijų brošiūrėlė ir kaino- 
laštis, gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus laivakor
čių agentus, arba

Swedish American Line
į,.154 Boylston St., Boston, Mass.

Uruguay'aus Lietuvių DarlAiimkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga’
Išeina du kartu per menes). Lai 

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

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

C. Faraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. HRUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.

Už visokios rūšies smulkius pa
sigarsini mus. kaip tai: pajieško. 
iimus apsivedimų. įvairius prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už paj ieškoji mus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

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

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

KELEIVIS 
233 BROADVVAf

SOUTH BOSTO-N. .MASS.

Pažangiepe Amerikos
Lietuviai!

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

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

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

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

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

Adresas:

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

► -v

Senovės Lietuvių žinyčia

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

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
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Vietines Žinios
Estonija. Taigi dabar vyks-' 
tankiuose pasaulio įvykiuo
se Lietuvos padėtis yra la
bai pavojinga. Ir reikia tik 
stebėtis, kad mūsiškiai tau
tininkai ir klerikalai šian-

DAUG PUBLIKOS D-RO 
GRIGAIČIO PRAKAL

BOSE.

Žmonijos ateitis priklauso 
demokratijai, sako kal

bėtojas.

‘“Naujienų” redaktorius,
Dr. Grigaitis, kalbėjo Bos
tono apylinkėj jau trijose 
vietose: Nonvoode, Cam- 
bridge'uje ir South Bosto
ne. Pirmos prakalbos Įvyko 
pereito šeštadienio vakarą 
Nonvoode. Xorwoodas ko
lonija nedidelė, tačiau salė 
prisirinko pilnutėlė žmonių, 
nepaisant biauraus oro. Va
karą atidarė drg. Blažys, 
vietos socialistų organizaci
jos veikėjas. Drg. Grigaitis 
kalbėjo dviem temom, 
“Lietuvos Padėtis Pasaulio 
Įvykiuose” ir “‘Demokrati
nis Socializmas.” Žmonės 

• klausėsi labai ramiai ir 
daug ko pasimokino.

Po prakalbų, atskiram 
kambaiy buvo paruošta ge
rų užkandžių, prie kurių Į- 
vyko ilgokas draugų pasi
kalbėjimas. Po to. drg. 
Naujokaitis su žmona da 
pasikvietė svečią ir keliatą 
kuopiečiu i savo namus, kur 
drraugė Naujokienė vėl pri
statė stalą visokių gera 
daiktų, ir vėl prasidėjo pa
sikalbėjimas, kuris užsitęsė 
net iki 3 valandos ryto.

Nedėldienį p o pietų 
“Naujienų” redaktorius 
kalbėjo Stasių svetainėj, 
Combridge’uje, o vakare— 
South Bostono beturiu sa
lėj. Oras pasitaikė da bjau
resnis, negu subatoje; paki
lo tokia audra su miegu, 
kad baugu buvo ir nosį per 
duris iškišti. Nežiūrint to, Į 
drg. Grigaičio prakalbas 
žmonių prisirinko tiek, kiek 
tik galėjo salėn tilpti.

Kaip Nonvoode, taip ir 
čia kalbėtojas kalbėjo tais 
pačiais klausimais. Drg. 
Grigaitis yra labai nuosa
kus ir rimtas kalbėtojas. Ži
noma, kaip jis pats sako, 
kiekvienas žmogus turi tei
sę turėti savo nuomonę ir 
gali kitaip Į gyvenimą žiū
rėti, negu kalbėtojas. Ta
čiau nežiūrint kaip kas 
orientuojasi, pasiklausyti 
draugą Grigaiti dalykus aiš
kinant yra Įdomu. Gaila, 
kad vietos stoka neleidžia 
mums čia kiek plačiau jo 
kalbos turini atpasakot, to
dėl paduosime tiktai su
glaustas jo mintis.

Kalbant apie pasaulio Į- 
vvkius ir Lietuvos likimą, 
esencija bus maždaug to
kia : Prieš pasaulinį karą. ir 
tuoj po jo, socialistinis ju
dėjimas buvo daug stipres
nis, negu šiandien. Kodėl jis 
susilpnėjo? Ar dėl to, kad 
socializmo idėja pasirodė 
gyvenimui nepritaikoma? 
Ne, čia buvo kitos priežas
tys. Po karo Rusijoj Įvyko 
didelis perversmas. Val
džią paėmė Į savo rankas 
bolševikai, kurie pirma va
dinosi socialdemokratais. 
Paėmę valdžią, bolševikai 
paskelbė proletariato dik
tatūrą ir pasisakė tuoj vy
kinsią Rusijoj socializmą. 
Nuosakesnieji socialdemo
kratai netikėjo, kad Rusi
jos sąlygose butų galima so
cializmą Įvykinti. Jų įsitiki
nimu, tokiai sątvarkai rei
kalinga gerai išvystyta pra
monė ir stipri, gerai organi
zuota ir apsišvietusi darbi
ninkų Klasė. Rusijoj to ne
buvo. Bolševikai betgi šito 
nepaisė, be pasiryžo siekti 
savo. Apsidirbę su kapita
lizmu Rusijoj, jie žadėjo iš
plėsti revoliuciją ir i kitas 
valstybes. Ii išrodė, kad ši
tokia taktika geresnė, negu 
nuosakiųjų socialistų, kurie 
norėjo eiti į socializmą de
mokratijos keliu. Kad atsi- 
rubežiavus nuo socialistų,

bolševikai išsižadėjo ir so
cialdemokratų vardo: jie 
pasivadino komunistais, o 
demokratijai ir socialistams 
paskelbė griežčiausią kovą.

Ir išrodė, kad patys gyve
nimo įvvkiai komunistu 
taktiką pateisina. Italijoj 
kilo fašizmas ir demokrati
ja buvo sunaikinta. Paskui 
žlugo demokratija ir Vokie
tijoj. kur socialdemokratų 
partija buvo labai stipri ii 
jau turėjo Į savo rankas pa
ėmusi valstybės vairą. Fa
šistiškas smurtas sunaikino 
demokratiją Lenkijoj, Lie
tuvoj ir Austrijoj. Visi ši
tie Įvykiai rodyte rodė. kad 
socialdemokratijos taktika 
netikusi, kad daug geresnis 
yra komunistų kelias. To
dėl minios ir pakripo ko
munistų pusėn. Socialde
mokratijai jau niekas ne
benorėjo tikėti. Tai štai 
priežastis, kodėl susilpnėjo 
socialistinis judėjimas.

Bet tai buvo klaidingas 
gyvenimo Įvykių aiškini
mas. Tą klaidą dabar su
prato ir Rusijos komunis
tai. Jie staiga ėmė ginti de
mokratiją ir visur dedasi Į 
bendrą frontą su socialis
tais ir kitomis pažangiomis 
organizacijomis. Ispanijoj 
komunistai net savo gyvy
bę aukoja gindami demo
kratiją. Kodėl tokia per
maina? Todėl, kad gyveni
mas parodė, jog kovoj prieš 
fašistinę reakciją stipriau
sia jėga yra demokratinės 
šalys. Fašizmas yra milita- 
rinis banditizmas. Jis gyve
na ir auga plėšimais, štai, 
itališkas fašizmas užpuolė 
ir pagrobė Etiopiją. Japo
niškas fašizmas plėšia Ki
niją. 0 Hitleris su Mussoli
niu susitarę dabar degina ir 
žudo Ispaniją. Ir fašizmas 
tol razbaininkaus, kol tas 
jam seksis. Jeigu Ispanija 
bus pasmaugta, tai Mussoli
nis su Hitleriu jieškos dau
giau aukų. Pirmasis gal 
puls Jugoslaviją, o antrasis 
griebs Klaipėdos kraštą. 
Bet Berlyno banditams vie
nos Klaipėdos neužteks. 
Jeigu jie paims Klaipėdą, 
tai jie paims ir Kauną, ir 
visą Lietuvą, ir Latviją su

dien džiaugiasi fašistų lai
mėjimais Ispanijoj. Musų 
tautininkai ir kunigai džiū
gauja, kad stiprėja tie, ku
rie galanda peili Lietuvai 
papiauti.

Bet jeigu Lietuva bus nuo 
Hitlerio peilio apsaugota, 
tai bus ačiū tik demokrati
jai, kurią musų tautininkai 
su klerikalais visokiais bu
dais Šmeižia. Nes tiktai de
mokratinės valstybės, susi- 
dėjusios su Rusija, galės fa
šizmo šmėklai galvą nu
sukti. Ir kalbėtojas tiki, kad 
galutinoj kovoj, kuri yra 
neišvengiama, demokrati
nės valstybės fašistus su 
triukšins, nes jos stipresnės 
ir turtingesnės. Japonija, 
Italija ir Vokietija gali blo- 
fuoti ir gąsdinti kitus savo 
armijomis, bet kaip ilgai 
galės kovoti armijos, ku
rios neturi duonos? O Vo
kietijoj juk ir šiandien ba
das. Šalis neturi duonos, 
pramonė neturi žaliavos. 
Tą pati galima pasakyti a- 
pie Italiją ir Japoniją. Fi
nansiškai ir ekonomiškai 
jos vos tik laikosi. Kaip il
gai jos galėtu vesti karą 
prieš tokias stiprias demo
kratines valstybes, kaip 
Anglija, Francuzija, Ame
rika ir kitos?

Taigi, žmonijos ateitis 
priklauso demokratijai. Ir 
tik čia guli Lietuvos išgany
mas. Todėl gaila, kad šian
dien Lietuvos vairą turi pa
sigrobę tokie tamsunai, ku
rie šito nesupranta ir pade
da savo priešams, kurie ga
li sunaikinti ir juos pačius.

Dainuos.

Ona Kubilienė šią suba
tą dainuos Mechanics di
džioje salėje. Šią sąvaitę 
tenai yra didelė paroda, 
kurią surengė Įvairios drau
gijos. Subatoj bus tos pa
rodos užbaiga ir užbaigtu- 
vių proga bus surengta la
bai puiki programa, kurio
je dalyvaus ir artistė Kubi
lienė. Lietuviai, katrie turi
te laiko, prašomi nueiti. Į- 
žanga nebrangi. Koncertas 
prasidės kaip 3:00 po pietų.

R. K.

American Legion Stepono Dariaus Posto No. 317

ANTRI METINIAI ŠOKIAI 
November-Lapkrieio 24, 1937

NEW LINCOLN HALL
24 Lincoln Street, Brighton, Mass.

Gros Militariška Orkestrą.
Prie Įžangos tikietų išiaimės GYVĄ TURKE. 

Tai bus linksmiausi šokiai, kokių da nėra buvę. 
Įžanga 35c.. Frasidės kaip 7 vakare.

Bušai išeis iš So. Bostono nuo Posto Svetainės, 
376 Broadway, 7 vakare.

Kviečia visus atsilankvti ir gražiai pasilinksmin
ti. * RENGĖJAI.

KALĖDOS 
JAU ARTI '

Pas mus galite gaut visokias geriausias

KALĖDŲ DOVANAS
kurios paliks atminti ant visados, t. y.:

LAIKRODŽIAI. ŽIEDAI, RAŠOMOS PLUNKSNOS. 
ŠUKOS SU VEIDRODŽIU. KAROLIAI GINTARO IR 
ŠPILKOS. SIDABRINI U PEILIAI. VIDEIKIAI IR 

ŠAUKŠTAI.
RADIOS, SKALBIAMOS MAŠINOS. ŠALDYTUVAI, 
TYPEWRITERIAI. NAMAM VALYT MAŠINOS — 
VACUUM CLEANERS —vienos iš geriausių.
Galit gaut ant lengvų išmokėjimų.
TAISOME Laikrodžius, žiedus, akinius ir kitus daik
tus gerai ir pigiai.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4649

Italijos konsulas platina fa
šistinę propagandą.

Massachusetts legislatu- 
ra, išsiskirstydama vasaros 
atostogoms, paskyrė komi
siją ištirti “ardomųjų” or
ganizacijų veiklą šioje vals
tijoje. Iki šiol ši komisija 
daugiausia kamantinėjo ko
munistus. Iš visuomenės ki
lo net protestų, kodėl ji ne
liečia fašistų, kurie čia vei
kia daug drąsiau ir plačiau, 
negu komunistai. Taigi da
bar komisija klausinėjo liu
dininkus apie fašistinę veik
lą. Italų baptistų kunigas 
De Luca jai pareiškė, kad 
Italijos konsulatas Bostone 
esąs fašistinės propagandos 
lizdas. Čia sėdi Mussolinio 
apmokami agentai, kurie 
skleidžia fašistišką agitaci
ją žodžiu ir raštu. Jis paro
dė komisijai visą eilę itališ
kų žurnalų, laikraščių, bro
šiūrų ir kitokių spausdinių, 
kuriuos konsulatas nuolatos 
platina per tuos agentus 
tarp šios valstijos italų. Per 
radio nuolatos sakomos ne
va italų biznio organizacijų 
atstovų prakalbos taip pat 
esančios gryna ?Jussolinio 
šnipų propaganda už fašiz
mą. Visos tos neva preky
bos organizacijos esančios 
niekas daugiau, kaip fašis
tiškos agitacijos lizdai, sa
ko kun. De Luca. Ir jis paro
dė, kad šita šykšti propa
ganda prasidėjo da 1921 
metais, kaip tik Mussolinis 
atsistojo Italijos diktato
rium, ir nuo to laiko vra 
skleidžiama kas diena, bet 
šios šalies politikieriai to 
nemato. Jie tik skelbia kry
žiaus karą radikalėms dar
bininkų organizacijoms. 
Mat, fašizmas kapitalis
tams nepavojingas.

Primušė ir išmetė iš aato- 
mobiliaus moterį.

Anksti šio panedėlio rytą 
tarp Bostono ir Worcesterio 
buvo rasta šaly kelio pusgy
vė moteris. Atgaivinta ji 
pasisakė esanti Mrs. Doro- 
thy Jonės, 33 metų am
žiaus, iš Providence’o. Ji 
važiavusi su kažin kokiu 
vyru. Netoli Bostono jiedu 
sustoję nuošalioj vietoj li
tas vyras pradėjęs reikšti 
nedorų pageidavimų. Jai 
nesutikus, jis pradėjęs imti 
ją spėka, o kai ji pradėjusi 
gintis, jis davęs jai per gal
vą sunkiu automobiliaus į- 
rankiu, išmetęs ją iš auto
mobiliaus ir nuvažiavęs sau. 
Ji dabar turi perskeltą gal
vą- _________
Neužmirškit 5 gruodžio.

Gruodžio 5 dieną South 
Bostono Lietuvių svetainėj 
Įvyks Bostono Apskričio 
draugijų atstovų konferen
cija Lietuvos laisvei ginti, 
o vakare toj pačioj salėj 
bus kompozitoriaus Miko 
Petrausko muzikos kon
certas.

Į konferenciją, kuri pra
sidės 11 valandą ryto, yra 
kviečiamos organizacijos 
atsiųsti savo atstovus, o į 
koncertą kviečiam visi lie
tuviai.

Pereitą subatą Bostone 
susirinko CIO konferenci
ja. Ji pasmerkė gubernato
rių Hurley už jo reakcinę 
politiką.

ŠĮ utarninką Revere mie
stely buvo gengsterių nu
šautas “Number Pool” ra- 
keto agentas Louis Gaeta.

Dorchestery šį utarninką 
Miss Charlotte Hood rado 

$1,500 sumai čeki.

Radio programa.

Ateinantį sekmadienį, 
laukričio 28, Bostono lietu
vių radio programa per sto
tį W0RL (920) kaip 9:30 
ryto bus sekanti: (1) Lon
gino Buinio (jaunuolio) or-t 

■ kestra iš Bostono; (2) Dai-' 
nininkas Boleslavas Petru- 
kevičius iš Lavvrenee’o; (3) 
Seserys Kaskevičiutės, dai
nininkės iš Lawrence’o ir 

-jų akompanistė Ona Yait- 
kunienė.

Chap Suey Vakarienė.
Subatoj, Lap.-November 

27 dieną, bus vakarienė L. 
M. Žinyčioje kaip 7:30 vak. 
Apart skanios vakarienės 
bus šokiai. Prašo visus da
lyvauti. Įžanga 25c. ypatai.

Moterų Ratelis.

IŠSIRANDAVOJA
Stuba su farma arba tik viena <u- 

. ba su daržu. Visi įrenginiai . tūboje. 
: Kurie norėtų galėtų prisidėt pusi- 
: nir.ku farmoje. kur yra SO akerių že
mės. Norint daugiau žinių klauskit.

A. STANKUS
4 Winter st., Montello, Mas.-.

Parsiduoda 2 Restoranai
SU GĖRIMAIS.

Abudu inkorporuoti. Nupirkti len
gva. Arba galit prisidėt partneria s. 
Biznis išdirbtas per 4 metus. Savi
ninkas turi eit ant ilgos operacijos, 
todėl nori palikti biznį geros ■ ranko
se. Gali prisidėt ir nepiiietis. i‘O 
NEW DEAL RESTAURANT, li.c.

John A. Rudis, prop.,
212 Hampshire st.,

Cambridge, Mass.

Permanent Wave
PLAUKŲ DAŽYMAS

Užtikrintas Moderniškame
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 L STREET, arti 4-th Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth 4045

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21X24
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LAITIS
Vaiasdoa- nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

Tel. SOUth Boston 2660
DAKTARAS

.1. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

tik susitarus.
S:1. .13 iki 12 dieną į

i >fi -- “Keleivio” name. '
251 Broadway, 

tarp C ir D street
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON7. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Ntdčliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

DIDELIS BALIUS
Rengia suvienytam spėkom dvi SLA. kuopos:

53-čia ir 124-ta Roxbury ir Chelsea,

Šeštadieny, Lapkričio-Nov. 27, 1937
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

E ir Silver streets, South Bostone.

Bus dvi orkestros— Al Stevens ir Trijų žvaigž
džių, Šokiai abiejose svetainėse. Bus gert ir val
gyt. kiek kas norės.
Kviečiame visus draugus ir pritarėjus šiame pa- 
rengime dalyvauti.Rengėjų KOMITETAS.

KAM REIKĖS
ALAUS AR TON1KO
Aš pristatau į Namus Baliam- ir 

Parengimams So. Bostone ir apiel.n- 
kėse. Reikale prašau 'atsikreipti, 
gausite gerą patarnavimą.

C. BARISAS,
220 E. Street, So. Boston, Mass..
Telefonas: ŠOU 932$

Namą Savininkai
Sutaisykit savo KAMINUS ir 

STOGUS pirmiau, negu užeis dideli 
lytus su sniegu; tuomet turėsit daug 
nuostolių ir brangiau kainuos. Aš tu
riu tame darbe 30 metų patyrimo, 
duosiu gerus patarimus ir pataisysiu 
pigiau negu kiti.

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

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

! laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broadsay, So. Boston, Mass.

L-STREET LIQUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

Old Quaker Apple Brandy SI 25 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND

SHAVVMUT GIN OpmAIC SHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. ui L vlrt.Lv Kvorta $1.19

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

DYKAI PRISTATYMAS Į NAMUS.
Tel. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.

I SULLIVAN’S L1QUOR STORE
1 295 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON.

Specialias Pasiūlymai Šventėm
DELANO
GRAPE BRANDY $1.25

DIDELĖ BONKA

ROMAS-RUM .. $1.25
90 PROOF. kvorta

PANTE ........................ .......... 69c.

GINĖ-GIN .. .. .... 99c.
PILNA KVORTA

ROYAL
HIGHLANDER $1.75

SCOTCH, Fifth
TROCADERO . ..... IU* •

DIDELĖ BONKA

VYNAI:
LA CORONA .. ......  50c.
PILNA KVORTA
LADY STUART ... 65c.
PILNA KVORTA
THREE MONKS 7 79c.
PILNA KVORTA

La Corona. Gal .... $1.35 
Pusę Galiono ......... 75c.

Lady Stuart, Gal. . $1.65 
Pusę Galiono ........... 85c.

SPECIALĖS DEGTINĖS
GARRISON

90 PROOF. TIKRA
$1.09

kv.

GOLD RIBBON .. $1.19
90 PROOF. TIKRA. 1 metų

WINNER $1.25
100 PROOF. 1 metų sena. kv.

FAIRWAY $1.39
90 PROOF. 2 metų sena kv.

OLD MONASTERY $1
PILNA KVORTA

jtKK

Į A. J. NAMAKSY i
{ Real Estate & Insurance t1 i

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948. J
RES. 251 CHESTNUT AVĖ. t 

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

TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

pasitark.it su

GERU DAKTARU

SOUTH BOSTONKafeteria
249 BROADWAY,

Norint išsigydyt nuo viso- 
.5. ._ j kių kraujo, nervų, odos ir 

kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
ulcerio, kancerio, tumors’o, 
arba nuo bile odos ar gal-

**- .. > vos odos ligų, reikia pasi
tarti su j'ucm tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY

gss
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South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai Įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

327 Tremont St 
BOSTON

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

Neaėliom tik nuo 10—12.
"UTH U A N I A N

FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BR0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 4618

10 HIGH
HIRAM WALKER $1.39

1 metų sena.

G & W.......... kvorta $1.39
1 metų sena kvorta

OLD HICKORY .. $1.59
90 Proof. (Rye) 2 metų sena. kv.
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J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

B4FF/£W
MOTOR SERVICE
f Te’»riwne

So. Boston 

1058

DEGTINĖS—WHISKEY, ALUS IR ĖLIUS 
NARRAGANSETT, Galionas, Specialiai .... $3.95 
GOLD RIBBON, 90 Proof, 1 metų šen, Gal. $4.25 

1 GOLD RIBBON. 1 metu sena. Pusę Gal. $2.25 
» KE1SAS ALAUS ar ĖL1AUS (tik alus) ,, $1.75 
1 Dykai Pristatymas. Norint greit pašaukit ŠOU 9772

X

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai («torage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.*

1854 DORCHESTER AVĖ. 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai fa 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Autobiliua ir 
Trokus visokių i^jirbyačių.

Peter Treeicfcaa ir
Joe Kapoėi-aaa — savininkai.

Taisymo i.- demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.

vlrt.Lv
pasitark.it



