
I

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prennmerata metama:
Amerikoje .......................   $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur..................  $3.00
Prenumerata piisei metų:

Amerikoje .........................  $1.23
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .........   $1.50
Apskelbimų kainų klauskit aišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England, and about 1.000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rate* 
on Application.
KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston, Mass.

NO. 33 Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER ----------------------------^LITHUANIAN WEEKLY
SO. BOSTON, RUGPIUČIO-AUGUST 17 D., 1938.

"Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879
Keleivio Telefonas

SOUth Boston 3071 METAI XXXIII

Japonai Pabūgo Kariaut 
Su SovietųRusija.

RUSAI TURI-15,300,000 | 
VYRŲ ARMIJĄ.

Japonai turi tik 3,000,000 
kareivių, bet jų laivynas 

stiprus.
Mukiai tarp rusų ir japo

nų jau nutraukti ir dabar 
eina taikos derybos. Matyt, 
japonai pabūgo karo su ru
sais, nes rusų spėkos yra žy
miai didesnės. Nors rusams 
tenka ginti ilgesnes sienas, 
bet užtai japonai dabar yra 
įsivėlę į karą su Kinija, kur 
paskutiniais laikais jiems 
jau nekažin kaip ir sekasi.

Štai rusų-japonų spėkų 
palyginimas.

Sovietų Rusijos armija 
yra didžiausia visame pa
sauly. Ji turi 1,300,000 ka
reivių veikiamoj armijoj ir 
14,000,000 atsargoj.

• Japonai gi turi apie 
1','600,000 kareivių veikia
moj armijoj ir apie 2,000,- 
000 atsargoj. Taigi jų saus- 
žemio spėkos bent 5 kartus 
mažesnės, -kaip našų.

Oro spėkos Sovietų pusėj 
irgi daug didesnės. Nors ti
kri skaičiai yra slepiami, ta
čiau yra manomi, kad Ru
sija turi apie 3,500 kam or
laivių, o Japonija apie 2,500.

Ant jūrių Japonijos spė
kos daug didesnės. Japonai 
turi 216 karo laivų, o rusai 
211 laivų, bet iš to skaičiaus 
164 povandeniniai, taigi ne
dideli ir negreiti laivukai. 
Miestų bombarduot jie ne
gali. Japonija turi daug 
stambių kovos laivų, kurie 
yra apginkluoti sunkiomis 
kanuolėmis ir gali stoti j bet 
kokį mūšį. Visi atsimena, 
kaip greitai japonai sunai
kino caristines- Rusijos lai
vyną 1904-5 metais.

Paskutiniai įvykiai Toli
muose Rytuose tačiau paro
dė, kad Japonija, bent da
bartiniu laiku, bijo karo su 
Sovietų Rusija ir dėl to suti
ko vesti taikos derybas So
vietų padiktuotomis išly
gomis. Sovietai taikysis tur
būt tik ta sąlyga, kad 
Čhangkufengo kalnas butų 
pripažintas jiems, nes tai 
labai svarbi pozicija. Kuri 
valstybė turės sustačius ant 
to kalno savo kanuoles, ta 
visuomet galės jas atkreipti 
prieš savo kaimynės gyvy
binius punktus.

Dabar abiejų kareiviai iš 
to kalno yra pasitraukę, ir 
taikos komisija stengiasi 
galutinai išrišti klausimą, 
kuriai pusei tas kalnas turi 
prigulėti.

AMERIKOJ YRA 
500,000 NACIŲ.

Kongreso komisijai, kuri 
tyrinėja ardomąjį svetimša
lių veikimą Jungtinėse Val
stijose, liudininkai su doku
mentais rankose parodė, 
kad šioje šalyje yra nema
žiau kaip 500,000 organi
zuotų fašistų, kurie dirba 
Vokietijos nacių naudai ar
ba jiems simpatizuoja. Šitų 
organizacijų nugarkaulis 
esąs Amerikos Vokiečių 
Bundas, kuriam vadovauja 
Fritz Kuhn, vyriausis Hitle
rio agentas Amerikoje.

Ko gi tos organizacijos 
Amerikoj siekia? Kokie ju 
tikslai?

Iš patiektų komisijai do
kumentų matyt, kad vyriau
sis nacių bei fašistų tikslas 
yra išvystyti čia švelniai vei
kiančią šnipinėjimo sistemą 
ir organizuoti sabotažo apa
ratą. Jei kiltų kada karas ir 
Amerika eitų prieš Vokieti
ją, tai tas sabotažo aparatas 
čia sprogdintų ginklų dirb
tuves, ardytų geležinkelius 
ir kitokią suirutę keltų.

Amrikos katalikų bažny
čia ir visokie “patriotai” ke
lia didžiausį triukšmą prieš 
“raudonąjį pavojų,” bet 
kad fašistai ruošiasi sprog- 
dint Ameriką, tai jie visai 
tyli.

DIDU AUSIS ORO 
MUŠIS ISPANIJOJ. 
Lojalistai nubloškė žemėn 

.18 fašistų orlaivių.
Telegrama iš- Barcelonos

RUSAI PAGULDĖ 900 
JAPONŲ.

Pati japonų valdžia prisi
pažįsta, kad mūšiuose su ru- 
sais dėl Čhangkufengo kal
no 300 japonų buvo užmuš
ta ir 600 sužeista. Bet ji sa
ko, kad rusų tuo pačiu laiku 
buvo užmušta ir sužeista 
3,000. Suprantama, savo 
nuostolius Japonijos val
džia gali žinoti; bet ką ji 
gali žinoti kiek buvo už
muštų ar sužeistų rusų, ku
rių ji negalėjo suskaityti?

Washingtono žiniomis, al
gų ir valandų įstatymą val
džia vykins pirmiausia au
dimo pramonėj.'

JAU 3 SĄVAITĖS KAIP 
JAPONAI NEPAŽENGIA 

PIRMYN.
Žinios iš kinų-japonų ka

ro fronto parodo, kad šį pa
nedėlį suėjo jau 3 sąvaitės, 
kaip japonai Kinijoj nepa
darė jokio progreso. Pas
kutinis japonų žygis buvo 
nukreiptas Yangtze paupiu 
į laikinąją sostinę Hankau. 
Bet nuo 26 liepos, kaip ja
ponai paėmė Kiukiangą ir 
sakėsi dabar jau jiems ke
lias į Hankau esąs “atda
ras,” jie negalėjo pažengti 
beveik nei žingsnio pirmyn. 
Kiniečiai juos sulaikė ir ja
ponai stovi vietoj, nežiūrint 
atkakliausių jų pastangai 
veržtis pirmyn.

JAPONAI SUGRIOVĖ 
AMERIKIEČIŲ MISIJAS.
Iš Hankau pranešama, 

kad 11 rugpiučio 27 japonų 
orlaiviai atlėkė bombomis 
prikrauti ir išvertė tas bom
bas ant Wuhano trimiesčio 
(Yangtze ir Hano upių san
takoj stovi 3 pramoniniai 
Kinijos miestai, kurie vadi
nasi bendru Wuhano var
du). Žinios sako, kad tos ja
ponų ' borribps čia užmušė 
400. žmonių' ir sugriovė 
daug namų, jų tarpe ir 3 
amerikiečių kunigų misijas.

VOKIEČIŲ ORLAIVIS 
APLANKĖ AMERIKĄ.
Pereitą sąvaitę Amerikon 

buvo atskridęs ir vėl išskri
do vokiečių transatlantinis 
lėktuvas “Brandenburg.” 
Jis atlėkė su 26 pasažieriais 
iš Berlyno į New Yorką be 
sustojimo. Sąvaitės pabai
goj jis išlėkė Vokietijon at
gal. New Yorko aeroporte 
jį saugojo 300 policmanų. 
Mat, bijotasi, kad nacių 
priešininkai ..nepadarytų 
jam ko.

praneša, kad šį panedėlį 
Ebro upės fronte buvęs di- 
džiausis orlaivjų mušis, ko
kį tik Ispanijos karas buvo 
iki šiol matęs. Kova tęsėsi 
ištisas dvi valandas ir 18 fa
šistų mašinų buvo nublokš
ta žemėn ir sunaikinta.

Batalija prasidėjo šitaip. 
Lojalistų oro eskadronas 
pastebėjo atlekiant 14 prie
šo bombanešių, kuriuos ly
dėjo 18 greitųjų mašinų. 
Lojalistų lakūnai tuoj puolė 
priešą ir tris dvimotorinius 
bombanešius numušė že
mėn. Kai fašistų greitieji 
lėktuvai puolė saviškius 
bombanešius ginti, nuo že
mės pakilo daugiau vyriau
sybės lėktuvų ir leidosi į 
mūšį.

Lojalistai nušovė žemėn 
13 italų Fiato konstrukcijos 
greitųjų kovos lėktuvų ir du 
vokiečių . Messerschmidto 
konstrukcijos monoplanų, 
kas su trim pirma nušautais 
bombanešiais padaro iš viso 
18 sunaikintų orlaivių.

Iš lojalistų pusės tik viena 
mašina sudužo nusileisda
ma ant savo aerodromo. Ant 
jo kulkasvaidžio buvo užsi
kabinusi priešo lėktuvo vuo-

M galima spręsti, 
koks atkaklus buvo mušis.

Šis mušis buvo didelis 
smūgis generolo Franco a- 
Viacijai, kuri yra žymiai 
gausesnė, negu vyriausybės. 
Apskaitoma, kad jis turi ita
liškų ir vokiškų orlaivių a- 
pie 800, tuo tarpu kai loja
listai turi tik tarp 250 ir 
300 lėktuvų.

Amerikos Armijoj 
[vestas Naujas 

Šautuvas.
Vienas kareivis atstosiąs 

penkis su senais karabinais.
Jugtinių Valstijų armija, 

Vykindama didžiausį me
chanizacijos vajų visoj sa
vo istorijoj, nutarė apgink
luoti visus savo kareivius 
naujo tipo šautuvu. Tai esąs 
mirtingiausis ginklas, koks 
tik buvo iki šiol militaris- 
tams žinomas. Juo apgink
luotas kiekvienas kareivis 
busiąs kulkasvaidininkas. 
Šautuvas veikiąs pusiau au
tomatiškai ir per minutę ka
reivis galįs paleisti iš jo 100 
šūvių, tuo tarpu kai iš da
bartinių šautuvų tegalima 
iššauti tik 20 kartų per mi
nutę. Taigi nauju šautuvu 
apginkluotas vienas karei
vis atstosiąs penkis su se
nais karabinais. ŠĮ šautuvą 
išrado John C. Garand, 
Springfieldo (Mass.) arse
nalo inžinierius.

Pablogėjo Lenkijos 
Santikiai Su Fran

cuzija.
Prancūzai abejoja, kiek 

verta Paryžiaus-Varšuvoj 
karo sąjunga.

Lenkijos nusistatymas prieš 
Čekoslovakiją ir jos dvipra
smė laikysena susikirtimo 
dėl sudėtų vokiečių metu, 
įnešė daug neaiškumų į 
franeuzų lenkų santykius ir 
padarė abejojimų, ar tiks
liai veikia Paryžiaus ir Var
šuvos karo sąjunga.

Ryšium su tuo dabar 
Francuzija stengėsi išaiš
kinti kilusius neaiškūmus ir 
gauti iš Lenkijos aiškų už
tikrinimą, kad ji nepalai
kys Berlyno, jei tas pradėtų 
karą prieš Čekoslovakiją. 
Kitaip pasakius, Francuzija 
nori aiškiai žinoti, ar Lenki
ją laikyti savo draugu, ar 
priešu. Jeigu Lenkija da ne
žino kurioj pusėj jai butų 
naudingiau stoti — Vokieti
jos ar Francuzijos, — tai 
franeuzai, žinoma, jau ne
galėtų ja pasitikėti ir turėtų 
žiūrėti į ją kaip į abejotiną 
kaimyną. Tuomet jau Čeko
slovakija turėtų stiprinti 
savo sieną su Lenkija.

Šituo klausimu šiomis die
nomis Paryžiuje buvo ilgas 
ir sunitus pasitarimas tarp 
Lenkijos ambasadoriaus Lu
koševičiaus if Francuzijos 
užsienio reikalų ministerio. 
Lukoševičius tvirtino, kad 
Lenkija dėl savo geografi
nės padėties jokiu budu ne
galinti oficialiai nutraukti 
karo sąjungos su Francuzi
ja, nes be Paryžiaus pagal
bos negalėtų išlaikyti ligšio
linių savo valstybės sienų. 
Dėl to lenkų ambasadorius 
Lukoševičius kelis sykius 
važiavo Varšuvon naujų 
instrukcijų ir gauti naujų 
franeuzams nuraminimų.

Tačiau buvęs Lenkijos 
ministeris Lados rašo laik
rašty “Zwrot,” kad dabarti
nė Varšuvos valdžia vargiai 
gali but Francuzijos drau
gė. Jis sako: “Visai neatro
do, kad Lenkijos politika, 
dabarinio jos vadovo ran-1 
koše, pakryptų Paryžiaus 
link. Jau turime penkerių 
metų patyrimą, kuris nelei
džia manyti, kad reikia 
laukti užsienių politikos pa
keitimų. Atrodo, tačiau, kad 
jeigu pavyko išvengti for
malaus sąjungos nutrauki
mo ir išsiaiškinti kai kurie 
ginčytini dalykai, tai dar 
butų per ankstyva kalbėti 
apie politinės kiypties su
derinimą.”

AUDĖJŲ STREIKAS 
ATIDĖTAS.

Rhode Island valstijoj au
dėjai buvo pasikėlę strei- 
kuot, bet sutiko da palaukti, 
nes darbdaviai pareiškė no
ro derėtis. Audėjams vado
vauja GIO unija.

SUDUŽO ČEKOSLOVĄ- 
KŲ ORLAIVIS SU 15 

ŽMONIŲ.
Pereitą subatą sudužo če- 

koslovakų lėktuvas, kuris 
lėkė į Paryžių su 15 žmo
nių. Visi žuvo. Jų tarpe bu
vo ir du amerikiečiai.

ATVYKSTA ISPANUOS 
IR FRANCUZIJOS DAR
BININKŲ ATSTOVAI.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad šį panedėlį išplaukė į 
Jungtines Valstijas Francu
zijos Ispanijos darbinin
kų organizacijų atstovai., 
Nuo Ispanijos lojalistų at
vyksta iš Barcelonos teisin
gumo ministeris Gonzales 
Pena, kuris atstovauja so
cialistų darbininkų uniją 
UGT, o iš Francuzijos atva
žiuoja Generalinės Darbo 
Konfederacijos atstovas 
Jouhaux (ištark: Žuo). Jų 
tikslas esąs . susipažinti su 
Amerikos darbininkų uni
jomis ir gauti jų paramos 
Ispanijos lojalistams. Jie 
žada tartis su, CIO vadu 
Lewisu.

Japonai Nesilaiko 
Paliaubų Sutarties. 

Turi sutraukę prieš Sovie
tus 400,000 vyrų armiją, 
1,200 armotų, 650 tankų 

ir 550 lėktuvų.
Maskvos žiniomis, japo

nai jau sulaužė paliaubų su
tartį dėl Čhangkufengo 
kalno ir tik per plauką ne
prasidėjo mūšiai iš naujo. 
Pagal paliaubų sutartį mū
šiai turėjo but sustabdyti ir 
japonai turėjo pasitraukti 
iš savo pocijų ant Changku- 
fengo kalno. Iš pradžių jie 
ir pasitraukė. Bet vos tik bu
vo pasirašyta paliaubų su
tartis, jie vėl sumarmėjo į 
tas pozicijas. Paliaubų su
tartis tuo budu buvo sulau
žyta. Ir, jeigu mūšiai iš nau
jo neprasidėjo, tai ačiū tik 
rusų šaltumui. Sovietų mini
steris Litvinovas tuojau pa
sišaukė Japonijos ambasa
dorių ir pareiškė, kad rusai 
skaitys paliaubų sutartį at
šaukta, jeigu japonų kariuo
menė tuojaus nepasitrauks 
iš Čhangkufengo kalno. No- 
nors nenoroms, japoniški 
grobikai pasitraukė.

Sovietų laivynui skiria
mas laikraštis “Krasnyj 
Flot” šį panedėlį rašo, kad 
Rusija negali japonais pasi
tikėti. Japonija ruošėsi ka
rui prieš Sovietų Sąjungą 7 
metus, sako “Krasnyj Flot.” 
Nors finansiniai sunkumai 
namie, prastas derlius Man- 
džiuke ii* įsiklampojimas 
Kinijoj neleidžia Japonijos 
imperialistams dabar karą 
prieš Sovietus pradėti, vis 
dėl to jie turį Sovietų pasie
nin sutraukę 400,000 karei
vių, 1,200 armotų, 650 tan
kų ir 550 karo orlaivių. Visa 
tai esą paruošta prieš Sovie
tų SąjungĄ

Atsidarė Tarptauti
nis Jaunimo Kon

gresas.
Dalyvauja 55 šalių jaunimo 

atstovai.
Šią sąvaitę Vassar Kole

gijoj, Poughkeepsie mieste
ly, netoli nuo'New Yorko, 
atsidarė tarptautinis jauni
mo kongresas, į kurį suva
žiavo jaunimo organizacijų 
atstovai iš 55 šalių. Kongre
sas atsidarė - šio panedėlio 
vakarą Municipaliniame 
stadione, Randall’s saloje, 
kur dalyvavo apie 22,000 
jaunuolių. Svetimšalių dele
gacijas New Yorke priėmė 
ir pasveikino majotas La, 
Guardia. Kongreso posė
džiai tęsis Vassar Kolegijoj 
ištisą šią sąvaitę. Bus svars
tomi tarptautiniai klausi
mai.

MUSS0L1NIS SO HITLERIO 
SUSITARĘ PRADĖT RARA?
VOKIETIJOJ JAU PA

ŠAUKTA PRIE GINKLO 
1,000,000 VYRŲ.

Vokiečiai tuoj pulsią Čeko
slovakiją, o italai pradėsią 
skandint anglų laivus Vi

duržemio Juroj.
Pereitą sąvaitę Vokietijoj 

paskelbta kariuomenės mo 
bilizacija nugąsdino visą
Europą. Franeuzai mano, 
kad šios mobilizacijos tiks
las yra pulti Čekoslovakiją. 
O kadangi Francuzija yra 
pasižadėjusi Čekoslovakiją 
ginti, tai tas reikštų naują 
Francuzijos karą su Vokie
tija. Tiesa, vokiečiai sako,

laivynas pradeda skandinti 
anglų ir franeuzų prekybos 
laivus Viduržemio Juroj. Ir 
tuomet Italija siunčia pana
šų ultimatumą Paryžiui ir 
Londonui, reikalaudama iš
pildyt jį Į 24 valandas. Hit
leris tuo pačiu laiku siunčia 
savo orlaivius per Anglijos 
susmaugą bombarduoti An- 

Be to,‘Vokie-gi įjos miestų.
tijos generalinis štabas tuo- 
jaus siunčįą 45,000 kareivių 
Ispanijon pas generolą 
Franką, kur jie galėtų pulti 
Fnancuziją iš užpakalio. 
Francuzijai tuo budu tektų 
gintis dviem frontais ir ji 
turėtų savo armiją padalyti

ORLAIVIO PROPELERAS 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Berwick, Me. — Pereitą 
subatą čia buvo bandomas 
namie padalytas lėktuvas. 
Paleidus motorą, orlaivio 
propeleras sutruko į šipu
lius ir jo skeveldros išlakstė 
į šalis tokiu smarkumu, kad 
vienam žiūrėtojui pervėrė 
krutinę ir užmušė jį vietoj, 
o kitam perskėlė galvą.

BRAZILIJOJ SUDUŽO 
VOKIEČIŲ LĖKTUVAS.

ŠĮ panedėlį Brazilijoj žlu
go vokiečių oro linijos lėk
tuvas “Anhanga.” Jis nu
krito Guanabaros įlankoj. 
Žuvo 15 žmonių.

kad šita jų mobilizacija yra 
tiktai paprasti manievrai. 
Bet Vokietijos istorijoj da 
nekuomet nėra buvę tokių 
manievrų, Į kuriuos butų 
šaukiama 1,000,000 gink
luotų vyrų, kaip dabar Hit
leris daro. Be to, armijos 
reikalams dabar Vokietijoj 
rekvizuoti visi privatiniai 
automobiliai, autobusai ir 
trokai. Tūkstančiai darbi
ninkų Pareinėj kasa armijai 
apkasus ir stato kitokias 
tvirtumas. 1 Ties Čekoslova
kijos siena sutraukta jau 
100,000 kareivių armija su 
artilerija, tankais ir orlai
viais.

Nusigandusi Čekoslova
kija, nusigandusi Francuzi
ja, nusigandusi Belgija ir 
susirupinusi Anglija. Vienu 
žodžiu, dreba visa Europa, 
nes bet kurią minutę gali 
prasidėt naujas pasaulio 
gaisras.

Francuzijos socialistai, 
kurie turi parlamente 155 
atstovus, pareikalavo, kad 
tuojau butų sušaukta nepa
prasta parlamento sesija. 
Tuo pačiu laiku franeuzų 
socialistų spauda pradėjo 
reikalauti, kad Francuzija 
tuojaus atidarytų Ispanijos 
sieną ir duotų lojalistams 
reikalingos pagalbos. Fran
euzai kaltina Anglijos dvi
veidę politiką dėl dabarti
nės padėties. Anglija šun- 
vuodegavo su fašistais ir 
leido jiems įsigalėti Ispani
joj, o dabar jie jau ir Čeko
slovakijai peilį galanda. 
Dabar pasirodo, kad fašis
tai ir. pačiai Anglijai taiko
si įvaryt kalaviją Į nugarą. 
Tas paaiškėjo iš slapto Mus- 
solinio laiško, kuris šiomis 
dienomis buvo išsiuntinėtas 
visiems Italijos ambasado
riams. šis laiškas dabar bu
vo paskelbtas Amerikos 
spaudoje ir parodo, kaip 
Mussolinis su Hitleriu pla
nuoja pradėt naują pasauli
nį karą. Šitas planas esąs 
toks:

Visų pinna vokiečių or
laiviai užpuola Čekoslova
kijos sostinę Prahą ir su
bombarduoja ją. Paskui, 
žaibo greitumu Čekoslova- 
kijon įsilaužia vokiečių ar
mija ir užima artimiausius 
pramonės centrus. Tuomet 
Berlynas siunčia Londonui 
ir Paryžiui ultimatumą, kad 
į 48 valandas Vokietijai bu- 

j tų grąžintos visos kolonijos, 
kurios po didžiojo karo bu
vo iš jos atimtos.

Jeigu Paryžius su Londo
nu šito ultimatumo nepildo, 
tai Italijos orlaiviai ir karo

į dvi dalis.
Tai skamba lyg ir bepro*-‘ 

čių sumanymai, bet fašistiš
ki diktatoriai yra tokioj de
speracijoj, kad iš jų galima 
tikėtis visko. Hitlerio pres- 
tyžui buvo suduotas skau
dus smūgis- kuomet kelios 
sąvaitės atgul mažute Čeko
slovakija atsistojo prieš jd, 
blofą ir privertė jį trauktis 
atgal. Jo pasiputimas su
bliūško netik užsieny, bet ir 
namie. O diktatoriui šitoks 
antausis reiškia pavojų. Taš 
silpnina jo poziciją. Jis turi 
eiti pirmyn, turi blefuoti, 
turi gąsdinti kitus, nes tik 
tuomet jis gali suvaldyti sa
vo žmones. Taigi ir griebia
si Hitlerio desperatiškų žin
gsnių, kad parodžius savo 
“galybę.”

Mussolinio padėtis nege
resnė. Liaudis jau neturi 
duonos ir pradeda kelt riau
šes. Todėl ir susitarė du fa
šizmo broliai veikti iš vieno 
ir gelbėti vienas kito kailį. 
Bet daromi jų žingsniai yra 
baisiai jiems pavojingi. Jei
gu kils karas, tai fašizmas 
bus sunaikintas. Prieš Itali
ją ir Vokietiją stos Francu
zija, Sovietų Rusija ir Ang
lija. Šitos trys šalys yra ir 
galingesnės ir turtingesnės. 
Mažosios Europos, valsty
bėlės, kad išliktų gyvos, bus 
priverstos dėtis prie stipres
nės pusės.

Taigi, lysti į karo pavojų 
bankrutuojančioms fašistų 
valstybėms reiškia tikrą sa- 
sižudystę. Bet, anot to pasa
kymo, ką dievai nori sunai
kinti, tam jie atima protą. 1

FORDAS PAŠAUKĖ 
24,000 DARBININKŲ.

Iš Detroito pranešama, 
kad šią sąvaitę Fordas pa
šaukė į darbą 24,000 darbi
ninkų, kurie buvo paleisti 
porą sąvaičių atgal. Per dvi 
sąvaitės Fordo dirbtuvės 
buvo visai uždarytos. Buvo 
manoma, kad Fordas ruo
šiasi naujiems 1939 metų 
modeliams. Bet dabar, pra
sidėjus darbams iš naujo, 
[gaminami da tie patys šių 
metų modeliai.

PAGRIEBĖ REVOLVERI 
IR NUŠOVĖ POLICMANĄ

New Haven, Conn. — Šį 
panedėlį policijos vežimas 
čia vežė du suimtu juodvei- 
džiu. Vienas iš jų pagriebė 
policmano revolverį ir nu
šovė tą policmaną. Tačiau 
pabėgt žmogžudžiui nepa
vyko, nes jį sučiupo kiti po- 
licmanai.
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Naujas Tiltas Tarp Kanados ir Jungtinių Valstijų

i APŽVALGA I
jo begėdiškai atakuoti New 
Yorko majorą La Guardia, 
kam jis laiko miesto tarny
boje vieną komunistą. Pa
vyzdžiui, New Yorko legi- 
jonierių komendantas Cross 
atsisakė duoti majorui La 
Guardiai vietą ant estrados 
legijono suvažiavimo metu 
—atsisakė dėl to, kad majo
ras nesutiko pašalinti iš 
miesto tarybos komunistą. 
Dabar vėl Pennsylvanijos 
legijonas padarė panašų af- 
rontą. Ir tie gaivalai kalba 
da apie Amerikos demokra
tiją! Jeigu jie turėtų dau
giau valios, tai iškaltų visus 
žmones, kurie neina bažny
čion.

JURGELIONIS PLIEKIA 
KALBININKUS.

Kl. Jurgelionis “Tėvynė
je” kritikuoja tuos žmones, 
kurie dedasi musų kalbos 
žinovais ir “betobulinda- 
mi” ją tiek sudarkė, kad jau 
sunku juos ir suprasti.

Jis sako:
“Jie labai aiškiai mus su

pranta, kiekvieną musų žodį, 
kiekvieną išsitarimą, kiekvie
ną sakinį.

“O mes jau nebe taip aiš
kiai juos suprantame, ne kiek
vieną jų žodį, ne kiekvieną iš
sitarimą, ne kiekvieną sakinį.

“Jie dažnai juokiasi iš musų 
kalbos. *

“Bet jie nežino, kad mes da 
dažniau juokiamės iš jų.

“Jie kartais apgailauja, kad 
mes tokie atsilikėliai ir parašo 
savo bendrinėje kalboje, kaip 
jie karštai norėtų mus išmo
kinti musų gimtosios kalbos.

“Mums tuomet slinku atspė
ti apie ką jie kalba.

“Mums išrodo, kad jie gero
kai iškoneveikė musų gimtąją 
kalbą...”

Ir štai keliataš to darky
mo pavyzdžių. Pas mus bu
vo geras ir visiems supran
tamas žodis eiga. Atėjo tie 
“bendrinės kalbos” meist
rai ir tą žodį išbraukė. Jo 
vieton jie parašė: raida.

Toliau jie užsispyrė išvy
ti iš musų kalbos ir tokį 
naudingą žodelį, kaip ant. 
To ant jie bijosi kaip vel
nias šventinto vandens. Ir 
todėl jie nesako: “Žmonės 
gyvena ant žemės,” bet 
“Žmonės gyvena žemėj.” O 
ištiktųjų, žemėje gali tik 
sliekai gyventi, bet ne žmo
nės.

Nusistatę prieš žodelį ant, 
musų kalbininkai ir ant kal
no bijosi vaikščiot. Jeigu jie 
ten nueina, tai jie vaikščio
ja ne ant kalno, bet kalne. 
O tuo tarpu musų I’ 
dainuoja: “Ant kalno kark
lai siūbavo...”

Jurgelionis parodo, kad Į 
tie kalbininkai, kuriuos jis 
vadina “blusinėtojais,” no
rėtų išnaikinti ir daugiau 
musu liaudies žodžiu. Gir
di:

“Tarp jų nekenčiamų žode
lių yra pas, į, už, by, nuo, per, 
prie. Jie jų vengia kiek gate--- 
darni, nors visai; išvengti nega
li, nes be.jųt\,t»&>vos besusikal- 
ba patys,'tarp savęs. Ką jau 
belaukti, kad žmonės juos su
prastų ?

■ “Jie nebesako ‘užpulti,’ ne
besako ‘pas lietuvius,’ nebesa
ko ‘ į mane’, nebesako ‘by 
kas', nebesako ‘nuo manęs’, 
nebesako ‘eiti prie jo.’ Ką" jie 
vietoj’to sako, jie palys neži
no, jiems visai nerupi, kad jie 
gyvą, turtingą ir gražią lietu
vių kalbą kerėplina ir verčia į 
medinį manekeną.”

Iš vienos pusės tie “blusi- ( 
nėtojai” gerus žodžius me-j

v ° 1 ’L - IMAI mild 1AUJU LU1 UZHCUllU

ta šalin, o is kitos puses mėnesinį žurnaliuką “Read- 
kemsa tokius, ktn le tik juo-1 ei.)g f)igest ” kuris paduoda 
kiną žmogų. Pavyzdžiui, jų suglaustoj formoj įdomės-

mus rastus is kitų spausdi- 
’ nių.

Kuo tas nepartinis ir ne
politinis žurnalas Vokieti
jos reakcininkams nusikal
to, nacių Gestapo (Geheime 
Staats Polizei — Slaptoji 
Valstybės Policija) nepa-

AR GALI BUT LIETUVIŠ
KUMAS BE LIETUVIU

KALBOS?
Šitokį klausimą “Tėvy

nėj” iškėlė naujasis jos re
daktorius Kl. Jurgelionis. 
Nevienam gal tai išrodys 
keista, nes kaip gi galima 
įsivaizduoti lietuviškumą be 
lietuviu kalbos? 'O bet gi 
toks daiktas yra galimas. 
Štai, mes turime airių ir žy
dų tautas, kurių kalbos yra 
išminusios, ar jau baigia 
mirti, o tačiau jų tautišku
mas yra stipresnis da kaip 
tose tautose, kurios kalba 
savo kalbomis. Todėl Jurge
lionis ramina tuos musų pa
triotus Lietuvoje, kurie ma
no, kad angliški skyriai mu
sų laikraščiuose

, ■ --

. ‘‘Biggest little bridge In world"!
Apie Eviano 

Konferenciją.
KAI

TAS

Won

kJ Lord Twcedsmulr |S

Čia matome lengvąjį tiltą, kuris dabar yra baigiamas statyti ties Alexandria Bay, tarp 
Jungtinių Valstijų ir Kanados. Jis eina per daugelį salų ir skaitomas ilgiausiu pasauly 
tiltu. Jį atidarant kalbės Amerikos prezidentas Rooseveltas ir Kanados generalguber
natorius Tweedsmuir.

Darivino Teorijai Sukako Jau 80 Metų.
Kas yra Darwino teorija? lių kilmė natūralinės atran- 
Tai yra toks mokslas, ku-'kos keliu’ 

ris įrodinėja, kad visi gyvu-
i • lieti ii duiiiiiciivD via tiiiiii-

- . . ... £a Htina! ningi, nes visi jie turi bend-
nutautins Amenkoj gimusi pradžią, visi yra prasidė- didelį 
lietuvių jaunimą. Jurgelio-; f- prot(%oa Ironijų. Ki- ’ ’ 
mo manymu musų jauni- '.lsakius visa įyvybė
mas gali hetuviskai nemo- Į adžios buvo vieno-

nai ir augmenys yra gimi-

kėti ir vistiek būti lietuvis- d J tik vėliau ii ieiio skir 
kas Lietuviškumas gali rem- in> fofmu h.< 
tis tokiomis syentemis, kaip g*isokio£ veislės. šifuo | 
sekmines, jonines, laužų de- n„,_. ■inas vra na-1

kaip Amerikos “muving- 
pikčiuose.” Vieną dieną te
ko skaityti štai kokių per
mainų:

Generolo Franko maurai 
sumušė lojalistus.

Lojalistai smarkiai lupa 
frankistus.

Generolo Franko 
apsupo lojalistus. 
jiems nėra vilties.

Lojalistai paėmė
vėn 5,000 fašistų, daugybę 
amunicijos ir greitai žy
giuoja pirmyn. Fašistams 
gręsia didžiausis pavojus.

Gen. Frankas sunaikino 
visą kairia jį lojalistų spar-
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Nemažiau 
josi ir sportu, 
me neženo.tų 
buvo rungtyn 
bet ženočiai j 
ženočius nug;

.Buvo 3 rou 
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no vardo ne: 
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$100.00 lai 
įžangos tikiet 
S dalis. Pirm 
$62 A. Kašėta 
-$35.00. Antį 
jo No. 1042, 
tker iš Worcei

Eviano mieste, Franauzi- 
joj, 6 liepos susirinko tarp- 

, tautinė konferencija politi
nių pabėgėlių klausimui ap
tarti. Šimtai tūkstančių žmo
nių, dėl politinių, tikybinių 
ar rasinių persekiojimų, ap
leido arba turi apleisti savo 
šalis. Ypač daug Vokietijos 
ir Austrijos žydų pasiliko 
be tėvynės. Kur jiems dė
tis? Kaip tuos žmones į- 
jungti i naują gyvenimą? 
Toks buvo Eviano konfe
rencijos pasitarimų tikslas.

Konferencija buvo su
kviesta Amerikos preziden
to Roosevelto iniciatyva. 
Tautų Sąjunga prieš penke
rius metus jau buvo Vokieti
jos pabėgėlių klausimu su
sirūpinusi . ir turi tuo reika
lu paskyrusi vieną komisa
rą pabėgėlių reikalams ir jų 
teisiniam buviui aiškinti il
ginti. Pr.ez. Rooseveltas 
Eviano konferencijai norė
jo užbrėžti platesnį uždavi
nį. Pabėgėlių klausimas nė- 
ia juridinis, bet sudėtingas 
socialinis, ekonominis ir fi
nansinis komplektas. Aust
rijos ir Vokietijos žydais jis 
nesibaigia. Žydų emigraci
jos reikalas yra opus Lenki
joj, Vengrijoj,. Rumunijoj 
ir k. Vokietijoj, tiesa, žydų 
klausimas yra tragiškiau
sias, nes ten sistematiškai 
einama prie visiško žydų 
eliminavimo viešajame gy
venime. Žydai išstumti iš 
laisvųjų profesijų, iš valsty
binių tarnybų, iš ūkio gyve
nimo. Paskutinių sąvaičių 
pastangos išvalyti žydus iš 
prekybos, “suardyti” pre
kyba boikotu, pogromais ir 
įvairiais draudimais ir parė
dymais išnaikinti bet kokią 
žydų įtaką ūkyje, kelia 

j 450,000 Vokietijos ir 200,- 
000 Austrijos žydų ateities 
klausimą. Pasaulis negali

dienos yra priversti uba
gauti. Gana gausių žydų fi
lantropinių organizacijų jau 
senai išseko visi fondai, bet 
pagaliau ir dėl šelpimo ky
la klausimas, kodėl nepasi
rūpinti tuo reikalu kolekty
viai, kodėl nedaryti kokių 
nors žygių, kad turtų nusa
vinimas vienoj šaly nevirstų 
rūpesčio reikalu kaimy
nams? Eviano konferenci
ja nori tą reikalą galimybių 
ribose apsvarstyti ir pagal
voti apie praktiškas priemo
nes baigti tokį daiktų būvį.

Prileidžiant, kad Vokie
tija išleistų ne ubagus, bet 
leistų žydams išsivežti tam 
tikrą turtą, klausimas palik
tų, kur jiems dėtis. Žydų 
tarpe dažnai kalbama apie 
įvairius kolonizacijų pla
nus: eilė žydų organizacijų, 
tame skaičiuje nemažai spe
kuliatyvių ir parazitiškų, 
žydų “kolonizacija” rūpi
nasi, bet pati kolonizacija 
dėl to nedaug tepažengia 
pirmyn.

Eviane susirinkę 32 vals
tybių atstovai bandė išdirb
ti kokią nors praktišką ko
lonizacijos programą, nu
matyti kolonizacijai tinka
mus plotus ir finansavimo 
šaltinius.

Eviano konferencijoj da
lyvavo visos Amerikos ša
lys ir Europos vakarų vals
tybės. Viso 32 valstybių de
legacijos. Italija buvo kvie
čiama, bet iš solidarumo su 
Vokietija, ji konferencijoj 
atsisakė dalyvauti. Konfe
renciją atidarė francuzų 
delegatas Beranžė, o jos 
pirmininku paskirtas Jung
tinių Valstijų atstovas Tay
lor. Francuzų delegatas pa
žymėjo, kad Francuzija jau 
esanti priėmusi savo terito
rijoj apie 200,000 politinių 
pabėgėlių; toliau tokiu pat 
mastu įsileisti pabėgėlius 
busią nebegalima, bet Fran
cuzija neatsisako jieškoti 
būdų ir prisidėti prie to 
skaudaus klausimo sprendi
mo. Amerikos delegatas, 
prez. Roosevelto vardu, pa
siūlė apsvarstyti amerikie
čių planą, pagal kurį visos 
šalys pasisakytų, kiek Vo
kietijos ir Austrijos pabėgė
lių jos sutinka įsileisti.

Amerika sutinka Įąrtj- 
miausiam. laikui įsileisti kas 
metai po.' 27)370 asmenų. 
Anglijos delegato pasisaky
mas buvo daug. kuĮdąsnis. 
Esą, Anglija šalis tirštai 
gyventa, pramoninga, tiiį’i 
daug bedarbių, todėl nega
linti atidaryti plačiai dūrį) 
centra Europos pabėgė
liams.

Reikia pastebėti, kad'p 
vairių pabėgėlių tarpe Evia
no konferencija sukėlė la
bai didelių vilčių. Pirmą 
kartą pasaulis rimtai susirū
pino šimtų tūkstančių įvai
rių persekiojimų žmonių 
likimu.

Eviano konferencija’''po
sėdžiavo apie porą sąvaičių 
ir visgi nieko aiškaus nenu- 
tarė. 'Paskui ji vėl susirinko 
ir paskyrė komisiją, kuri 
sėdės Londone ir svarstys 
politinių pabėgėlių klausi
mą toliau. <

l” (Origin of spe
cies by means of natural se
lections), kurią išspausdino 
1859 m. Šioji knyga padarė 

’į perversmą gamtos 
moksluose. Joje buvo su
glausti ir pagrįsti darviniz-Į 
mo principai, šioji knyga 
buvo pati žymiausioji Dar- 

| wino knyga. Po jos, tolesnis 
įjos tęsinys buvo “Žmogaus 
kilmė” (Descent of man), 
išleista 1871 metais.

Šiais dviem savo veikalais 
Darwinas pasistatė sau am
žiną paminklą ir pelnė dide
lio gamtininko mokslininko 
vardą.

Darwinas nuo 
1882 pragyveno _____ f . ______ _
Anglijoj, mažai iš ten išva-! 40,,000 fašistų, 
žiuodamas. Jis mirė ir pa- Dabar supraskite, 
laidotas Westminstery, gre- kuriuos sumušė.

armija 
Ištrūkt

nelais-

seKmines, jonines, laužų ue- klausimu Darwinas yra pa
ginamas Įr kitos gražios pa- raš kn “Origin of Spe- 
gomskosios Lietuvos tradi- cieJ„ avo laiku sukė- 
cl',os’__________ lė didelę audrą dvasiškijos

liaudis SUKČIAMS GERA PRO-T reakcininkų tarpe. 
’ ’ VT ‘‘atsii iFTiiviNTi ’ Antras svarbus Darwino , GA ATSILIETUVINTI. veikalas yra “Descent of 

“Laisvei” iš Kauno rašo: Man.” Šitie du kuriniai ir 
^ra pagrindinis akmuo jo 
teorijai.

Kadangi šitai teorijai su
kako jau 80 metų, tai tūli 
laikraščiai pažymėjo tai 
kaip ir kokią sukaktį.

Ištikro verta apie Darwi
no teoriją plačiau pakalbė
ti, nes ji padarė didelį per
versmų žmonių protuose. 
Iki Darwino religija aiški- 

s’ no, kad visus gyvus daiktus 
sutvėręs koks ten Dievas. 

.ll Gi Darwinas parodė, kad 
’ visą gyvybė išsivystė evoliu

cijos keliu, ir jis parodė 
priežastį, kodėl ir kaip gy
vūnai vystėsi.

Darwinui rūpėjo išspręsti 
klausimą, kodėl gamtoje yra 
tiek daug gyvulių bei paukš
čių veislių, kaip ir kodėl tos 
veislės atsiranda.

Veislių kilmės klausimas 
Darwinui parūpėjo nuo pat 
1836 m., nuo grįžimo iš fi
gos kelionės, bet ilgai Dar
winas vis nesiryžo savo min
čių skelbti. Bet atsitiko pro
ga. 1858 m. vienas gamti
ninkas, Alfredas Wallace, 
atsiuntė Darwinui iš Malajų 
salų rankraštį, kurį prašė 
perduoti Linėjaus vardo 
gamtininkų draugijai. .Dar
winas labai nustebo, radęs 
Wallace rašte mintis pana
šias, kurios buvo gimusios 
ir jo galvoje: Wallace savo 
rašte aprašė natūralinės at
rankos dėsnius, kuriuos jau 
buvo formulavęs ir pats Dar
winas. Lyell ir Hooker pa
tartas, Darwinas nuspren
džia padaryti Linėjaus var
do gamtininkų draugijai 
pranešimą apie savo ir Wal
lace hipoteze? ir tas prane
šimas buvo padarytas 1858 
metų 1 liepos dieną, vadi
nasi, 80 metų atgal.

Wallace’o hipotezės pa
akintas, Darwinas parašė ir 
savo garsųjį veikalą “Veis-

ną. Ebro upė užsikimšo la- rankas sudėjęs žiūrėti, kaip
vonais.

Vėliausios žinios sako,
centro Europoj daugiau ne
gu pusė milijono žmonių y- 

išnykti,
“Dabar Lietuvoj labai ma-1 

doj visokiems svieto parėju- 
nams pasivadinti lietuviško
mis pavardėmis. Pavyzdžiui, I 
buvęs caro ochrankos šnipas Į 
ir koręs lietuvius, dabartinis 
lietuviškos žvalgybos politi- 

,'<ino skyriaus viršininkas Spi
ridonovas vadinasi Lašu. Bu
vęs Šiaulių pašto viršininkas j 
Naidionovas dabar vadinasi 
Rasteika. Suvalkijos žvalgy
bos viršininkas ir vokiečių 
šnipas Schneider dabar vadi- j 
naši šaulys.”

Bet kažin kodėl Smetona 
neatlietuvina savo pavar
dės į Grietinę?

VOKIETIJOJ UŽDRAUS
TAS “READER’S DI

GEST.”
Slaptoji Vokietijos poli

cija uždraudė įvežti Vokie
tijon Amerikoje leidžiamą

nukaltas žodis kuklus! Tai 
reikštų lyg ir tokį žmogų 
kuris mėgsta kukuoti. , 

Juokinga taip pat buvo, 
sako Jurgelionis, kai tie kal
bos “valytojai” įsikando du 
kitu žodžiu: darnus ir tau
rus—

“Kiekvienas mažiausias da- aiškina. Amerikoj manoma, 
lykėlis ten buvo pasidaręs ir kad naciams nepatiko kai 
‘darnus’ ir ‘taurus’ ir ‘kuklus’, kurie juokai apie Vokietiją, 
Tie žodžiai taip visur jsipai- kurių keliataš tilpo rugpiu- 
niojo ii- nusivazojo, kad iš jų čio mėnesio laidoj. Fašistai, 
dabar išeina nei velnias nei mat, negali pakęsti nei rim- 
gegutė.” x-- -i-1-—

Mes čia pilnai su “Tėvy
nės” redaktorium sutinkam.

ATŽAGAREIVIAI BOI
KOTUOJA LA GUARDIĄ.

Įvairios atžagare i viškos 
amerikonų organizacijos pa
skutinėmis dienomis grade-,

tos kritikos, pei juokų.
Tuo pačiu mostu nacių 

Gestapo uždraudė Vokieti
joj platinti arba skaityti ir 
Kurto Schuschniggo para
šytą knygą “Dreimąl Oes- 
terreich” .(Trys-syk Austri
ja), kuri anglų kalbon yra 
išversta “M y Austria” var
du.

1842 iki kad per dabartinį savo ofen-1ra pasmerkiama 
Downe, šyvą lojalistai paklojo apie aiba bent sunykti.

ta Newtono. Jo gyvenimą iri 
darbus aprašė jo sūnūs i 
Francis Darwin (Life of 
Charles Darwin) 1887. Dar-! 
wino mokslas _ _
daug karštų šalininku,” bet 
taip pat ir daug atkakliu 
1 \ ‘ / ............ .
teoriją išaugo plati ir gausi 
literatūra. ” J_ ;____
kitas toks žmogus, apie kurį 
butų tiek daug rašoma.

Smetona tyli.
Vilniui “vaduoti”

■

kurie
Klausimas nebūtų toks 

tragiškas, jei Vokietija, pa
siryžusi atsikratyti savais 
žydais, leistų jiems išvykti 
ir, išvykstant, pasiimt savo

_____ ______ sąjun- turtą. Vokietija nori atsi- 
_ ga vis dar palaikoma gyva, j kratyti žydų, bet jų ^turto 

inkų bit kHd žiolpliai manytų, jog neišleidžia. Paskiitiniif me* 
” °' Smetona Vilniaus nėra išsi- tu kartojasi tokie atsitiki-

įriešimnkų1.1 Apil Da™o žadėjęs. Tačiau lenkai da-mai, kad Vokietija surenka 
i i ’ ’ • bar aršiau persekioja lietu- partijas žydų, išgauna is jų

VarniU iauS vius Vilnij°je’ negu pirma/parašą, kad jie jokių pre- 
6 J uu& o Smetona tyli. Žinios sako,1 tenzijų į Vokietiją neturi ir 

,kad šiomis dienomis Vilniu-I “gera valia” atsisako nuo 
|je buvo uždarytos da 3 lie-įviso savo turto, ir tokias 

VISKO PO PIQK1 organizacijos, ; bet iš partijas sukrauna į sunkve- 
F ii ZYi/ z (7 oioA./, Kauno jokio protestų negir-j žirnius, priveža prie JiTan- 
žinios iš Imlios idėt- Jeigu mūsiškiai ponaiIcuzijos. ar Belgijos sienų ir

■ inepardave Vilniaus Varsų- paleidžia kontrabanda per
" cUciona MpfpL'P tiirtn 7.vdfii

Žinios iš Ispanijos fronto.
. .. , ’ pivĮjaiuavc v niuaua - v cii i nvnvi umuhmc*

jeigu tikėti spaudos ži-, vos fašistams, tai kodėl jie1 sieną. Netekę‘turto, žydai, 
moms, tai Ispanijos karo dabar tyli, kaip oisteriai? I atvykę nelegaliai į kaimyni- 
tronte viskas keičiasi taip 1 Raudonas Pipiras, nius kraštus, iš pat pirmos

į

’.i

C. SCHMIDT 
& SONS, INC. 

PHILADELPHIA, PA.

NO BETTIM 

ALE

Schmidts
IN BOTTLES, 12-oz.
Reg., 12-oz. Steiniet,
Full Quarts and
ON DRAUGHT

DRAUGIŠKA
“19-TA DUOBĖ,>

AtKaivinkit tave su Schmidt’u 
... tai tinkamiausias ištrošku- ■. 
siems. Niekas nėra taip geras, 
kaip Schmidt’as kada sukaitės 1 
ir suvargęs po golfo arba kito
kio veikimo. Padarykit jj jūsų

BOHEMIAN BEER SOU 
prepared with 
SCHMIDTS BEER 

jcp.ScUmW"*** " , 
(room Ump-J

2 whole ago* 
u mMk hoi In double hotter.

ATBĖGO IŠ LENKIJOS. 
KALINYS.

Liepos 21 d. atbėgęs ' iš 
Lenkijos apie 20 metų am
žiaus jaunuolis, kilęs nuo 
M arei nk on i ų. Sulai ky tasis 
pabėgo is Marcinkonių are
što namų bevarant į Gardi
no kalėjimą. Jį Lietuvos 
valdininkai uždarė į Merki
nės daboklę.
ŽUVIES VIDURIUOSE 

RADO AKINIUS.
Augusta, Me. — Vienas 

žvejys iš Vinalhaveno čia 
raportavo radęs menkės 
(aod) viduriuose porą aki
nių rago rėmais apdarytų.

■

Worcesterio. 
laimėjo B. M. 
Cambridge. P 
Prizus po $5.
įo.269, Isab 
''orcester; No.

iš Cambrid
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Worcesterio Žinios.
Užmušė Joną Ziką.

Rugpiučio 7 d. čia buvo 
automobiliaus užmuštas Jo
nas Zikas, 47 metų amžiaus 
lietuvis. Velionis buvo ve
dęs ir paliko 21 metų am
žiaus sūnų Juozą, bet su sa
vo žmona negyveno, buvo 
persiskyrę.

Lietuvoje Juozas Zikas 
buvo kilęs iš Šiaulių apskri
čio, Užvenčio parapijos, 
Pašatrijų kaimo. Amerikon 
atvažiavo 26 metai atgal.
South Bostone gyvena ve- 

lionies sesuo Domicėlė, ište
kėjusi už “’Adomo Stonkaus. 
Taigi Worcesterio policija 
tuoj pranešė South Bostono 
policijai, kad ši duotų žinią 
užmuštojo sėserei, Domicė
lei Stonkuvienei.

Stonkuvienė su savo vyru 
Adomu tuoj pasamdė gra- 
borių, nupirko nabašninkui 
drapanas ir nuvažiavo j 
Worcester) parsivežti kūną 
j Bostoną. Bet nuvažiavus 
pasirodė, kad kūną jau turi 
paėmusi i savo rankas buvu
si žmona su sunum. Nabaš-
ninkas buvo jau pašarvotas 
ir laidotuvės, ruošiamos 
Worcestery. Stonkams tuo 
budu be reikalo pasidarė 
nemaža išlaidų.

Automobilistas, kuris už
mušė Joną Ziką, yra suim
tas. Žinoma, automobilis 
buvo apdraustas ir už žmo
gaus užmušimo apdraudos 
kompanija turės užmokėti. 
Paprastai už vieną gyvybę 
kompanija buna atsako- 
minga iki $5,000. Jeigu teis
mas priteis daugiau, tai jau 
kitką turės primokėti pats 
automobilistas, jeigu jis tu
ri iš ko primokėti.

Matyt, automobilistas va
žiavo labai neatsargiai ir 
greitai, nes Ziko kūnas bu
vo baisiai suardytas. Veidas 
taip sutriuškintas, kad pa
žinti visai negalima. Dan
tys visi išmušti, galva išti
nusi.

Už šitokį važiavimą kal
tininkas turėtų but gerai pa
kratytas. Reporteris.

Kliubų piknikas pavyko.
Rugpiučio 7, Olympia 

Parke, Worcestery piknikas 
pavyko pasekmingai. Vieta 
gi’aži; 'svečių atsilankė tūks
tantinės minios ir buvo la
bai daug gražaus jaunimo.

Aido ir Aušrelės chorai 
gražiai sudainavo keliatą 
gražių dainelių, o daininin
kai J. Sabaliauskas ir V. 
Tuipanis keliatą duetų. Dai
nomis publika buvo labai 
užinteresuota ir daininin
kam? kėlė gausias ovacijas. 
tK'albėjo d-ras Jakimavi
čius, adv. O. Šalna, Worces- 
Terio ' miesto gaspadorius
ta^dJtisV’CTbUFrHKel1kv'PITTSBŲRGH’O IR APY- 
ir keiilus kiS Labai genH: LINKĖS LIETUVIAMS, 

kalbėjo d-ras Jakimavičius1 Dalyvauti Allegheny ap- 
jr adv. Šalna, nors ir kiti po- skrities (kauntės) 150 me- 
Jitikieriai lietuvius įvertino tu sukaktuvių iškilmėse yra 
pavyzdingais piliečiais. visų lietuvių pirmos svar-

Nemažiau publika dome- bos reikalas. Mus kviečia 
josi.ir sportu. Virvės trauki-' dalyvauti tenai abidvi val
inę pežejiotų su ženočiais ’ " * ” ’
buvo rungtynės nejuokais, 
bet ženočiai patvaringi, ne- 
ženočius nugalėjo. 
, (Buvo 3 roundai kumšty
nių J. Karoliaus su kitu, ku
rio vardo neteko sužinoti. 
Karolius gerai pasižymėjo.

$100.00 laimėjimas prie 
įžangos tikietų padalytas į 
8 dalis. Pirmą laimėjo No. 
862 A. Kašėta iš Brightono 
—$35.00. Antrą, $20 laimė
jo No. 1042, Blanche Ze- 
cker iš Worcesterio. Trečią, 
$15 laimėjo F. J. McGraitiš 
Worcesterio. Ketvirtą, $10 
laimėjo B. M. Castello iš 
Cambridge. Kitus keturis 
preizus po $5.00 laimėjo: 
No. 269, Isabella Baublis, 
Worcester; No. 917 E. Kur- 
zun iš Cambridge; No. 1424

Vaizdai Iš Rusų-Japonu Kovų.

šito paveikslo vidury yra keturkampis žemėlapis, kuris parodo tą vietą, kur paskutinėmis dienomis Sovietų kariuomenė 
smarkiai atakavo japonus, norėdama išmušti juos iš Changkufengo kalno. Tas kalnas randasi truputį žemiau Vladivo
stoko, kur rodo juoda rodyklė. Kairėje matome raitelių būrį ir japonų geležinkelį, pastatytą kovai prieš Sovietus. De
šinėj pusėj matome Sovietų kazokus ir maršalą Vasilių Bliucherį, kuris vadovauja Sovietų armijai Tolimuose Rytuose. 
Pereitą savaitę rusų-japonų mūšiai buvo sustabdyti ir pradėtos taikos derybos. Maža tačiau vilties, kad but išvengta karo.

D. Joniką iš Brighton, Mass, pi PURI ANDO ir APIFI 7INIOS 8'ana stiprus žmgous, tai is
ir No. 48 John Anužis iš VLIj V Ii rll LLjLilliI\.rj0 ZtllilvO Taikė tris dienas ir mirė ti
Worcesterio.

Laipiėtojai, kurie da prei-' 
zų nepasiėmė, tegul atsišau-' 
kia pas K. P. Šimkonį, 
Eunice avė., Worcester.

“Keleivio’

SLA. reikalai.

1U" i čia gyvuojančios tris 
40 SLA. kuopos buvo susitaru

sios surengti vieną didelį 
adm. J. Gegu- bendrą pikniką 31 liepos, 

žis, nors atvežė kunipą ma- Bet, kaip ant nelaimės, dan- 
šiną svečių ir sakė laimės gus prapliupo lietumi ir pik- 

neteko nei ninkas negalėjo įvykti..
jo laimė Dabar visos trys kuopos 

tariasi bendrai rengti vieną 
didelį balių ateinančią žie- 

kaip matom, kuopos nori 
bendrai dirbti ir draugišku
mą palaikyti. Butų gerai ir 
gražu, jeigu visi išpildytų 
savo duotą žodį.

pirmą dovaną, 
vienos, matomai 
da tebelaukia.

Kuomet visi biznio reika- j uiutu^sf.uu 
lai bus sutvarkyti ir sudary-'mą Lietuvių salėj. Taigi, 
ta atskaita, tuomet išsiunti- 
nėsime visiems kliubams, 
kad visi žinotų tikras pikni
ko pasekmes.

Šiuomi dėkoju visiems 
pikniko darbininkams, dai
nininkams ir chorų vedė
jams p-niai Karsokienei ir 
p-nui Dirveliui, kurie labai 
daug prisidėjo -pikniko pa
įvairinimui, taipgi visiems 
laikraščiams už pikniko iš
garsinimą. Ypatinga padė
ka J. Klimavičiui Cam- 
bridge’aus Kliubo ir P. Dir
sei Brightono Kliubo už jų 
gausų pasidarbavimą rinki
me programos pasigarsini- 
mų ir pardavime tikietų. Jų 
mažesni kliubai kur kas 
Kliubų t naudai daugiau ge
ro padarė už nekuriuos di
džiuosius. Worcesterio Kliu- 
bas irgi labai skaitlingai at
stovavo šį’ bendrą pikniką.

K. P. Šimkonis.

iš
taikė tris dienas ir mirė tik 

-----  11 liepos dieną.
Iš Columbo miesto praneša-, Juozas buvo rimtas žmo- 
ma, kad sumažins darbiniu- gus ir turėjo draugų netik 
kų skaičių prie WPA dar-, tarpe lietuvių, bet ir tarpe 
bų. Matyt, musų politikie- ‘ 
riai mano, kad karštomis 
dienomis žmonės nenori 
valgyti. Rudeniop vėl paim
sią daugiau žmonių prie 
viešųjų darbų.

Liet. Kultūrinio Darželio 
piknikas ,įvykS'T4 rugpiučio 
dieną, Pintar’s farmoj. Pel-' 
nas skiriamas atmokėjimui 
skolų, kurių pasidarė darže
lį tvarkant.

svetimtaučių. Be to, jis pri
klausė prie dviejų draugys
čių, prie vietinio kliubo ir 
prie SLA. 326 kuopos.

Ilsėkis, mylimas drauge, 
šioj svetimoj žemėj. Mes 
vienas po kitam irgi ateisim 
pas tave.

Tavo nubudę draugai.

PHILADELPHIA, PA.
Minint Dariaus ir Girėno 
mirties 5 metų sukaktį.
Jau penki metai praėjo,Lietuviai demokratai tu- J , 1

į ėjo surengę didelį pikniką, kai visi lietuviai didžiausiu 
7 rugpiučio dieną Mačiutos žingeidumu ir nekantrumu 
darže. Publikos privažiavo laukė Dariaus ir Girėno iš- 

I apsčiai. Buvo ir politikierių skrendant.
nemaža, nes jau čia pat bu-j jau penki metai praėjo, 
yo nominacijos. O pries i'in-,kaį labai skaudi žinia tren
kimus politikieriai.visuomet kė it perkūnas į lietuvių šir- 
labai prielankus ir mėgsta c|įs jr tarsj žaibo greitumu 
landžioti kur daugiau pub- aplėkė visą pasaulį :> Darius 

ir Girėnas perskridoSplatuj) 
-. , „ , ,ir , i Atlantą ir žuvo'Soldino mi-
Jie puola Sutreikavo Cleveland Wei- arti savoXevu

puola komunis- ding Co. darbininkai. Prie- Ta baisi žinia Skaudžiausiu O r-f 1 1O anofic nlml MllbanAllmOv’ , • • v.
galo griebtis ir ką kriti- Streikas paliečia apie pen- dfe iki pat giTumos? Tasipy- 
kuoti. Mano manymu, kiatą šimtų Žmonių. I]4 o-ailpsnin ašarne iš miliin-

R. katalikai nerimauja 
po SLA. seimo.

Mums, neaišku ir nesu
prantama, kodėl Rymo ber
nardinai taip užsikarščiavo 
ir nerimauja po įvykusio 
SLA. seimo. Iš jų spaudos 
išrodo, kad jiems daugiau 
rupi svietiškas Susivieniji- likos susirenka, 
mas, negu jų pačių reikalai _ ------
ir organizacijos, 
socialistus, į 
tus, ir visai nežino iš katro žastis algų nukapojimas. šiurpų.- sukrėtė lietuvių šir-

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Amerikos Lietuviu Piliečių 

Kliubas.
1 Rugpiučio 5 buvo Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliubo 
narių mėnesinis susirinki
mas. Susirinkimas buvo ne
skaitlingas, nes Brooklyną 
kaitros labai kankina. Iš 
komisijų pranešimų paaiš
kėjo, kad buvęs Kliubo pik
nikas davė pelno. Tiesa, tas 
pelnas nelabai didelis, bet 
visgi pelnas. Komisijai pri 
puola kreditas už pasidar
bavimą.

! Kita komisija priminė, 
kad 7 rugpiučio važiuos į 
Berre Mountains botu, kaip 
9 išryto. Tas išvažiavimas 
rengiamas Maspetho ir 
Brooklyno Kliubų ir jie ti- 

l kiši, kad ekskursija bus ge- 
1 ra, nes mano turėti daugiau 
kaip du šimtu žmonių. Po 
tų pranešimų, tapo nupirk
ta, rodos, 20 Amerikos Dar
bo Partijos (lietuvių sky
riaus) pikniko tikietų. Tas 
piknikas bus rugsėjo 3 d., 
Dexter parke.

Rugpiučio 3 d. buvo šv. 
Jurgio Draugijos susirinki
mas. Bet dėl šilto oro ir čia 
mažai narių dalyvavo.

Coney Islande panika.
' Šiomis dienomis viena žy- 
delka per žiūroną nuo 
Broadwalk’o pastebėjo, kad 
juroj plaukioja du dideli 
rykliai (šarks) ir su rudo
mis akimis. Žmonės, kurie 
buvo vandenyje, išbėgo ant 
kranto. Tiesiog sąmišys. 
Žydelka gi skerečioiasi ir 
pasakoja, kaip ji “išgelbė
jo” šimtus žmonių nuo pra
žuvimo. Žmonės stovi ant 
kranto ir mąsto, kas čiti da-, 
ryti. Atsiranda du drąsuo
liai, kurie pasiima valtį ir, 
leidžiasi jūron. Jie pasiiis-i 
tė, pasiirstė ir gryžta atgal, 
žmonės tik žiuri kaklus iš-j 
tiesę, ar rykliai nesurys tų' 
drąsuolių.

Laimingai jie išplaukė Į 
kraštą ir praneša, kad jie' 
susitikę net tris ryklius, tik 
jau ne su rudomis akimis, o[ 
su mėlynomis. Tai jau arijo-1 
niškos veisles rykliai. Jie Į 
tiktų į Hitlerio kompaniją.'

Ar buvo ten kokie rykliai, ’ 
ar ne, tai sunku pasakyti. 
Vėliau pribuvo ir valdžios 
boteliai, kurie ilgai ten su
kinėjosi, bet nei rudaakių; 
nei mėlynakių ryklių nema^ 
tė.

Mokiniai gauna biskį dau
giau per dešimtį dolerių al
gos i sąvaitę. Kurie moka 
spaustuvės darbus, tie gau
na virš dvidešimties. Nors 
didelė dirbtuvė, bet darbi
ninkai jokiai unijai nepri
klauso.

Siuvėjų būklė.
Siuvėjai kol kas vis silp

nai dirba. Tiesa, unijos vir
šininkai sako, kad neužilgo 
darbo bus. Jei kurios dirb
tuvės ir dirba, tai vos po 
kelias dienas.

Vytautas Katilius.

SCRANTON, PA.
Draugijų Sąrišys turės 

pikniką.
Šių metų 21 rugpiučio 

dieną ^crantono lietuvių 
suvienytos draugijos rengia 
pikniką Kūno farmoje, ne
toli nuo Scrantono miesto. 
Šis draugijų sanrišys buvo 
įsteigtas pereitų metų pa
baigoje. Jo tikslas yra rū
pintis visuomeniškais musų 
parengimais, tokiais kaip 

, Lietuvos nepriklausomybės 
apvaikščiojimais, Spalių 9 
diena ir tam panašiai. Drau
gijos sąrišys jau turėjo porą 
apvaikščiojimų, katrie visa
pusiškai pasisekė. Tai buvo 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas ir protesto pra- 

, kalbos dėl lenkų ultimatu
mo Lietuvai. Kaip viename, 
taip ir antrame parengime 

į žmonių buvo daug. Visi lie
tuviai tai įvertina, kad galų 
gale mes jau susipratom 
bent bendrais klausimais 
veikti išvien. Todėl reikia 
manyti, kad ir šin parengi- 
man, kuris įvyks 21 rugpiu
čio, vietos lietuviai visi at
silankys ir turės progos iš
girsti kalbėtojų mintis ir pa
matyti visą draugijų susta
tytą programą. Bus užkan
džių, gėrimų, šokių, prakal
bų ir žaismų. Kiekviena 
draugija savo susirinkime 
turėtų tuo reikalu pakalbėti 
ir savo narius paraginti, kad 
visi dalyvautų.

Ateina 9 diena spalių, ir 
vėl tų draugijų komitetas 
turės surengti prakalbas, 
padaryti programą, kad pa
judinti nekuriuos pamirš
tus, bet bendrus visiems lie
tuviams klausimus. Tai yra 
darbas , ne pavienių žmonių 
naudai, bet visiems vietos 
lietuviams, visuomenei. Tai
gi reikia tikėtis, kad visi pa
dės tą darbą draugijų komi
tetui dirbti. Bukime visi tų 
draugijų parengime ir pa
remkime ji.

Sčrantonietis.

“Laisvės” spaustuvės dar
bininkų būklė.

“Laisvė” yra lietuvių ko
munistų partijos dienraštis. 
Ten dirba apie 30 darbinin
kų. Jų algos nevienokios.

lė gailesčio ašaros iš milijo- 
, ,r., . x • ot a i nų lietuviu akių. Verkė ir

jais i Ki iLmą, nes kritikos A lėtos trjs SLA. kuopos (r^jiėjosi žuvusiu drąsuolių 
jie negalėtų išlaikyti. Bet rengia didelį pikniką 4 rug- netik jų artimi draugai bei 
gal butų daug gražiau, kad sėjo dieną naujos parapijos pieteliai bet ir priešai jų; 
jie nekištų savo nosies į sve- j darže. netik lietuviai, bet ir svetim-

Jonas Jarus, taučiai. žodžių — gailėjosi 
j plačios minios.
■ Penki metai praėjo tarsi 

. Praeis dar 
daugelis metų bei amžių, o 

,. ... ... . . Dariaus ir Girėno vardai vis
Šiomis dienomis čia mire bus minjm7. didžiausia 

senas Keleivio skaityto- paoarba ' ’ '
jas Juozas Marcinkevičius, Lietuvių Muzika-'
susi laukęs 49 metų amžiaus. ji'os’Namo Bendrovė savo 
Paliko nubudime žmoną ir i pUsmetiniam susirinkime 

vienbalsiai, su didžiausiu 
susikaupimu ir giliausiais 
jausmais širdyse, išreiškiam 
didžiausią pagarbą Dariui 
ir Girėnui, jų penkių metų 
žuvimo sukakties proga. 
Raštingą Atlantą nugalėję, 
jiedu žuvo tragingai savo 
tautos ir tėvynės garbei.

Lietuvių Muzikalio Namo 
Bendrovės Komitetas:

N. Dailide, W. Bishes, 
J. Griganavičiu*, 
Jos. Ivanauskas, 
Kaz. Bairunas.

mums nėra reikalo eiti su 
jais i kritiką, nes kritikos'

timus reikalus. Kaip .ūki
ninkai nemyli, kuomet kai
myno kiaulė lenda j jų bul
ves, taip ir geros valios lie
tuviai nemyli, kuomet kleri
kalai kiša savo nosį Į musų 
Visuomenės reikalus. Tegul 
jie sau politikauja savo pa
rapijose ir mulkina tokius, 
kurie dar šviesos nemato.

J.

BRISTOL, CONN.
Marcinkevičius atsiskyrė penkios dienos, 

su šiuo pasauliu.

džios — Allegheny apskri
ties ir Pittsburgho miesto.'

Nedalyvaudami gal su
taupytume keliatą centų sa
vo kišeniuje, bet pažemin
tume savo vardą amerikonų 
akyse. O dalyvaudami pa
kelsime savų gerą vardą ir 
garbę. Amerikonų organi
zacijos ir valdžia geriau 
tuomet į mus žiūrės. Geriau 
bus musų draugijoms, kliu
bams, biznieriams ir darbi
ninkams.

Ateinantį penktadienį, 19 
lugpiučio, įvyks jau antras 1314 E. 68th st., 
šituo reikalu lietuvių mitin
gas Piliečių Svetainėje, 
1723 Jane st., South Side, 8 
valandą vakaro. Taigi buki
te šitame jnitinge visi.

įtikinančiai visus kviečia,
Laikinas Komitetas. Wilkelis.I

Paliko nubudime ž-----~
sūnų Vytautą, du broliu ii 
du pusbroliu apie Bostoną. 
Lietuvoje velionis buvo ki
lęs iš Sudvariškių kaimo, 
Stakliškių parapijos, Aly
taus apskrities. Dabar apra
šysiu velionio tragedišką 
mirtį. Liepos 8 rytą, jo žmo
nai išėjus į darbą, velionis 
pradėjo su sunum namų 
ruošą. Išnešė mažus karpe- 
tukus ant verandos iškrėsti 
dulkes. Verandos tvorukė 
buvo nedrūta, tai atsirėmęs 
į ją velionis ir nukrito že-

Mirimai. ,
Mirė Franas Savage-Sa- 

vickas, susilaukęs 74 metų 
amžiaus. Paliko moterį ir 
keturius sūnūs. Vienas sū
nūs yra policijos kapitonu. 
Velionis palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis. Cle- 
velande jis išgyveno 50 me
tu. Laidotuvėse patarnavo 
N. Wilkelis.

Mirė Ona Kerutienė nuo 
sulaukusi

58 metų amžiaus. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis, myn nuo trečio aukšto. Bu- 
Paliko vyrą, tris sūnūs ir vo greitai nuvežtas ligoni- 
vieną dukterį. Velionė Cle- nėn ir suteikta pirmutinė 
velande išgyveno 33 metus.' pagalba. Gydytojai manė, 
Laidotuvėse patarnavo N.1 kad neišlaikys tos dienos,

I bet velionis Juozas buvo

LENA

© 19M. P*F «H>.J FULL 3 POUNDS

NĖRA TYRESNIO 
malto kai senas Blue 
Ribbon, kožna sudė
tinė vertinga. Ir gau
nate 3 didelius sva
rus kada paprašote 
Blue Ribbon Malt— 
jo didžiausia vertė 
—.buvo vakar, šian
dien ir visados!

weight 3 pound5
u u °’r
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KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

BLUE RIBBON MALT
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Labas vakaras, tėve!
—Gal tau ir labas, vaike, 

ale man tai nelabai...
—O kas atsitiko?
—Ogi pažiūrėk į mano 

feisą... ;
—Tavo viena akis lyg ir 

patinus, tėve.
—Šiur, kad patinus. O ar 

žinai, kodėl?
—Ne.
—Tai paliokai man taip 

padare.
—Nesuprantu, teve, apie 

kokius “paliokus” tu kalbi.
—Jie turi saliuną netoli 

nuo to pleiso, kur aš ant bur- 
do gyvenu. Taigi mudu su 
zakristijonu aną vakarą nu- 
ėjova pas juos sugerti uga- 
das.

—Kokias “ugadas?”
—Na, ar tu, Maike, neži

nai, kad musų tautiška na- 
čalstva Lietuvoj padarė so- 
juzą su Polščiaus karalyste? 
Atidavė Vilnių, atidarė gro- 
nyčia? ir dabar paliokų trei- 
nai važinėja po Lietuvos že
mę. Faitų daugiau nėra. 
Taigi mudu su zakristijonu 
išfigeriavom, kad ir čia, A- 
merike, reikia tokias pat 
ugadas padaryt. Na, ir nu
ėjom i paliokų saliuną. Aš 
da iš seno krajaus moku 
biski po polskiemu, tai mis- 
linom, kad galėsim nešlek- 
tai susirokuoti. Pasakėm, 
“Niech będžie pochwalo- 
ny,” ir pradėjom vaišintis. 
Kaip jau pasidarė linksma, 
tai aš užtraukiau paliokams 
jų tautišką himną:
Jeszcze Polska nie zginęla, 
Ale zginąc muši;
Co moękale nie zabrali, , 
To cholera wvdusi...

—Ir ve, Maike, užtai da
bar mano akis ištinus.

—Reiškia, lenkai apkūlė 
tave?

—Jessa.
—Ir gerai, tėve. Nevaikš

čiok, kur nereikia.
—Ne, Maike, tas nėra ge

rai. Mes atidavėm jiems 
Vilnių, o jie mums į akį du
ria. Tai kur gi čia teisybė!

—Teisybė, tėve, turi du 
galu, taip kaip ir lazda.

—Ai don kėr, vaike, Į<ą 
tu šneki, bet mes • turime 
jiems atsilyginti. Kas tai 
matė, kad polckas barten- 
deris atsivožytų kirst .lietu
viško vaisko generolui i akį? 
Juk tai yra išnevožijimas 
musų tautiško unaro.

—Jeigu geros kumščios 
neturi, tėve, tai “tautiško 
unaro” neapginsi. .

--O ar tu žinai, 
kad aš jau pradėjau ’vargo- 
nizuoti tautišką vaiską savo 
unarą ginti?

—Jau tu senai jį organi
zuoti, tėve, o vis tiek gauni 
į antakį

—Iki šiol, Maike, man 
prastai sekėsi, ba mano Žal
nieriais buvo vieni tik vy
čiai; bet nuo dabar jau aš 
ir tautininkus priimsiu į sa
vo armiją. Gal tu girdėjai, 
kad Klyvlente gyvena toks 
Čalis, ką nuo Smetonos me
dalį yra gavęs už savo atvo- 
gą. Kiti vadina jį trijų pėdų 
milžinu, o da kiti Smetonos 
kavalierium. Enivei, Maike, 
aš dabar jį paznočijau savo 
patparučiku, kad suvargo- 
nizuotų tautišką gvardiją. 
Ir jis gerai storojasi. Bruk- 
lyno tautiškoj gazietoj jau 
apznaimino, kad visose ko- 
lionijose turi vargonizuotis 
tautiškos gvardi.ips skyriai. 
Kur tik yra penki tautinin
kai, tai ir tegul padaro sky
rių.

—O jeigu tie žmonės ne
norės į tokią “gvardiją” dė
tis. ką jus tada darysit, te- 
ve?

—Ant to yra 
Maike.
tis, tai toks gaus Į snukį, ir 
dac oi.

—O koks gi butų tokios 
“gvardijos” tikslas?

—Tikslas, Maike, tai gin
ti Dievo garbę ir tautos una- 
rą, kad paliokai mums į 
antakius nemuštų. Jeigu 
pagausim kur bedievį ar žy
dą, tai tokį tuoj pamokin
siu!, kaip poną Dievą mylėt. 
Tai vot, Maike. kokia bus

Kaip Kas Man Šiandie 
Išrodo

Pasaulis išnaujo pradeda 
liepsnoti. Pernai MussoHnis 
užgrobė Etiopiją, paskui 
Japonija pradėjo plėšti Ki
niją. Hitleris pasigrobė Au
striją ir tyko, progai pasi
taikius, pasigrobti Čekoslo
vakiją. Pereitas pasaulinis 
karas, rodos, ėjo už “demo
kratiją,” kad sunaikint teu
tonų galią. Kaip kam tos 
“demokratijos” gynimas 

i apsuko galvas, ir šiandien 
ten viešpatauja fašizmas, 
kuris grūmoja ne tik demo- 
kiatiją sunaikinti, bet ir vi
są progreso ratą pasukti at
gal. Jo programos punktas: 
Palikti pilnam žydėjime ka
pitalą, lai eksplioatuoja dar
bininkus, taip kaip senovė
je vergus. Jam reikia naujų 
teritorijų, naujų rinkų sa
viems gaminiams. Sovietų 
Sąjunga, negalėdama susi
kalbėti diplomatine kalba, 
į plėšikišką Japoniją pra
šneko jau kanuolių kalba. 
Nuo Tolimų Rytų įvykių 
priklausys ir Europos liki
mas. Karas, rodos, jau neiš
vengiamas.

Kuomet karas zovada at
eina, tai darbininkuose turi 
kilti klausimas: ar mes ii 
vėl imsimės už gerklių? Ai 
mes ir vėl kovosime, kad 
tokie 
butų 
rais? 
karus 
rais, 
patriotizmo daigus. Skai
tant C. Biuro brošiuraitę, 
“Broliška Ranka Katali
kams,” ji pasirodo pilna pa- 
trijotiškų jausmų į katali
kus. Kas tą įžangą prie tos 
brošiuraitės parašė, tas nie
ko bendro neturi su tarpi 
tautii ’iz darbininkų solida
rumu,

imperialistiški karai 
paversti piliečių ka- 
Jeigu mes rengiamės 
paversti piliečių ka- 
tai turime nusikratyt

Nagrinėjant Sovietų Są
jungoj trockistų-bucharinis- 
tų bylas, pasirodė ve kokių 
saboiažninkų. Jeigu jie tvar
kė žemės ūkį, tai pranešda
vo valdžios įstaigoms, kad, 
štai, tiek ir tiek tūkstančių 
hektarų žemės užsėta. Jei
gu jie vedė fabriką, tai ra
portuodavo, kad tiek ir tiek 
tūkstančių traktorių paga
minta, tiek ir tiek tūkstan
čių pagaminta automobilių 
ir kitokių gaminių. Vis tūk
stančiai 
minasi.
gaminių gauti, tai jau kitas 
dalykas. Ant popiei'os “pa
gaminta” šimtai ir tukstan- 

vuv, . čiai, o tikrovėje nieko. Už
ta mano tautiška gvardija, tokius falsifikavimus, So- 
kurią Klyvlento Čalis dabar vietų valdžia nevieną tokį 
vargonizuoja. komisarą pasiuntė pas Ab-
_ ----------------------- -  — —, — rahomą. Susipratę Sovietų

4men7ca Turės misili už tokius
džiausi Oro Laivyną. Kiek tel(—rsti nuo .

19'40 metais Jungtinės į čių komunistų iš jų lietUviš- 
Valstijos turės jau didžiausi 
visame pasauly karo oro 
laivyną. Taip sako svetimų 
šalių militariniai stebėtojai 
Washingtone. Už dvieju 
metų ši šalis turėsianti 2,350 
pirmos linijos karo lėktuvų 
ir 700 antros linijos. Tarp 

j pirmosios linijos laivų bu
siančios taip vadinamos 52 

’“skraidomos tvirtovės.” Ši
lto tipo orlaiviai yra varomi 
keturiais motorais po 1,000 
arkliu jėgos ir gali nešti 20 
tonų bombų. Šitokių “skrai
domų tvirtovių” / neturinti 
jokia kita valstybė.

gera rodą, 
Kas tik nenorės dė-

ir milionai paga- 
Bet kada reikia tų

Ant popiei'os “pa-

Maike,

PAKORĖ DU GALVA
ŽUDŽIU.

Federaliniame Leaven- 
wortho kalėjime pereitą są- 
vaitę buvo pakarti du New 
Yorko galvažudžiai, Ro
bert Suhay ir Glenn Apple
gate. Jiedu buvo pasmerkti 
mirt užtai, kad nužudė fe
deralinės valdžios tardyto
ją Bakerį,

kos frakcijos suvažiaviiųo 
apie narių stovį, tai jis yra 
toks: A. Bimba duodamas 
raportą sako, kad turime 
tūkstantį narių. Andriuliš 
pasikasė galvą ir pastebi: 
“BimĮia sako netiesą. Mes 
turime viršiaus 14 šimtų na
rių !” Bimba pašnabždom 
Andriuliui: “Drauge, gerai 
jau, gerai, kad ir tūkstantis 
yra.” Išrodo, kad ir čia 
skaitlinės kraipomos, kaip 
tuose Sovietų trockininkų 
raportuose. Bet tiek to.

D. M. Šolomskis “Lais
vės” num. 104 storai pabrė
žia, kad jam sekretoriau
jant, darbininkų susivieniji
mo organizacija išaugo į 7 
tūkstančius narių su viršum. 
Bet kuomet organizacija 
netaip skaitlinga, tai surink
davo duoklių nuo 9 iki 11 
tūkstančių dolerių per me
tus. Dabar gi, kuomet prie 
drg. Šolomskio ji išaugo į 
“masinę” organizaciją, tai 
duoklių vos surenkama iš

CH. PUŠYNAS.

‘ t:

Sveikatos Skyrius
• Si skyrių ved»
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

narių, nuo 5 iki 6 tūkstančių 
dolerių, čia vėl išrodo, kad 
trockininkų raportai... Ge
rai da, kad čia ne Sovietų 
Sąjunga...

Įdomu pažvelgti, kaip mu
sų broliai komunistai auklė
ja naujus kadrus savo eilė
se. Naujas kadras, tai visuo
meninis darbuotojas, kaip 
tai: kalbėtojas, rašytojas ir 
organizatorius. (Kadras tu
rėtu reikšti lokių veikėjų 
burj.—Red.) Jie šaukia jau
nuolius, kad šie dėtųsi prie 
jų, o jie padalysią juos di
deliais žmonėmis. Jaunuo- u w V£„,u,o 
liai ateina. Bet didžiuma jų daugįau kaip mėnesį laiko, gerą maistą, 
gauna tik plakatus išdalinti. (}a]ų.ga]e “tardymąs” UŽsi- sveikais, t..._
Kiti gauna ant statomos ar Į-^įgė ų- Martinas prašalino penkios medžiagos 
spausdinamos masinos spau- .komunistus iš unijos vado- bios, 1 
stuveje dirbti. Bet jeigu rei-1 Vyfoės. Kas tokią kovą dar būtent, 
kia žmogaus į Amerikos į,o unįjoįe praktikuoja, tas' proteinai, 
Da?-hin'nkų Susivienijimą, j ?>rdo uniją Martinas, ture-; . ' 
ar J ALDLD., ar Į Centro damas galę, prašalino iŠ minėtą medžiagą mėginsiu duo- lorijų. Kad sužinojus valgio ši- 
Biurą, tai Čia vietas užima lUnįj0S gabiausius tos unijos ti smulkesnį aprašymą. Mes ži- limos vertybę mums reikalinga 
senLX • a1' i • laUni« Peį" darbuotojus. Tai nuostolis nome kelius skirtingus vitami žinoti maisto sudėtį ir jo kol^y- 

darbininkų judėjimui. To-[ nūs, kurie privalo būti maiste, bę. Knygos, kurios išsamiai pa
klos politikierių rietenos ir idant žmogaus sveikata negalė- rašo apie maistą, paduoda var- 
priverčia unijistus politikiė- tų nukentėti. Tuos vitaminus i tojamų valgių kalorijų lenteles, 
rius iŠ unijos Šluoti lauk. suskirstoma sekančiai: (1) iš Yra apskaičiuota, kad AmeH-, 

----------- riebalų gaunamus, pavyzdžiui, koje vyrui ar moterei ramiai 
Pereitą sąvaitę pasirodė iš sviesto, Smetonos ir žuvų gyvenantiems namie reikalingai 

laikraščiuose platokas pra- trano. (2) Kurie beverdant su- per dieną 2500 kalorijų; jei 
nešimas, lyg ir skelbimas, naikinami, 
kad viso pasaulio katalikai šiose ’ _ (
vienijasi UŽ fašistų genero-lkaip antai: salotose, kopustųo- įsiėmimas tereikalauja 3500, o

žiais obalsiais buvo laimėję. 
Todėl ir socialistams bend
ro fronto nereikia bijotis, 
nes minios supranta, kurių 
linija geresnė. (Socialistai 
ir nesibijo.—Red.)

MAISTAS, KURĮ PRIVALO- 1 Carbohydrates yra butihai 
ME VALGYTI. į reikalingi ir męs juos gauha- 
„ T . me iš saldžiųjų medžiagų. Di-

R o r. I. E. Makar. desniąją dalį:'musų dieto su- 
| Klausimas apie tai, kokį mai- (daro carbohydrates.'■' j 
stą privalome valgyti, yra vie Be išvardintų maisto dalių 
nas iš svarbiausių kasdieninic yra dar kiti svarbus dalykai, 
gyvenimo problemų. Dažnai kuriuos reikia priimti domėn, 
tas klausimas yra sprendžia idant valgomieji produktai bu
mas iš parankumo pusės, o ne tų gerai išnaudojami. Reikia 
logikos ar tikro žinojimo at- žinoti kiek valgyti ir kaip mais- 

č*'-"....., ... . ..j Geras ir gražuš.
nas priklauso nuo to kokį mais- maisto paruošimas didina jo 

maistas dažnai iššaukia mumy- seina įsidėmėti maisto energijos 
se atmainas, kurios gali būti, vertybė, kad pajėgtume atlikti 

Kova tęsėsi atitaisytos tik per ilgą laiką ir vienokį ar kitokį darbą visai
.. Jei norime būti nesinaudojant kūno audiniais.'

Galų-gale “tardymas” UŽsi- sveikais, tai be vandens dar Suskaldytos maisto produktų
„ > yra svar- dalys gamina šilimos, ši šilima

kad rastųsi musų diete; matuojama kalorijomis. Kalo- 
, vitaminai, mineralai, rija yra šilimos vienatas. Viena 

, riebalai ir carbo- uncija proteinų arba carbohy-' 
ardo uniją. Martinas, ture- Į dydrates. Apie kiekvieną tik .ką orates duoda maždaug 115 ka-

Automobilių unijoje dar 
nepasibaigė ermyderis tarp 
komunistų ir lovestoniečių. 
Mat, pereitas komunistų 
partijos suvažiavimas pasi
sakė UŽ griežtą kovą prieš žvilgiu. Sveikas ar liguistas ku-jtą paruošti, 
lovestoniečius. Ta kova pra
sidėjo automobilių unijoje, tą mes vartojame. Netinkamas sunaudojimą. Be to, mums p)-i- 
Tos unijos prez. Martinas 
suspendavo komunistus tos 
unijos vadus. I'

maži” ir tokių vietų “neiš-I 
laikys.” Kaip seniai išmirs, 
tai tik tada jaunuoliai gaus 
organizacijų viršūnėse atsi
sėsti. Laukite jus, jauni 
žmonės, ir bukite ramus, 
nes dar jūsų vadai mirti ne
siruošia...

Jurininkų unijoje buvo 
įsigalėję žmonės artimi ko
munistams, ir jie neblogai 
tą armiją valdė. Tiesa, ten 
būdavo kovų, o ypatingai 
su raketieriais, kurie keli 
metai atgal buvo toj unijoj 
įsigalėję. .Kovai prieš rake- 
tierius komunistams pavy
ko suvienyt visokias spėkas 
ir tą biaurų raketą jurinin
kų unijoje išnaikinti. Bet iš-* 
naikinus raketi^mą prasidė
jo aidoblistuojančių ele
mentų ir komunistų piovy- 
nes. Ūžpereitą sąvaftę buvo 
jų unijos viršininkų rinki
mas, ir praėjo dešinysis ele
mentas. Kodėl toj unijoj 
pasidarė pasisukimas nuo 
kairės į dešinę, tai sunku 
kol kas suprasti. Aišku tik 
tas, kad bendruose frontuo
se, komunistai pralošia mi
nias. Mat, bepiga vadovau
ti, kuomet reikia ką štur
muoti. Bet kaip reikia rimto 
darbo, tad komunistai ne
moka dirbti ir praranda tą,

bet išsilaiko švie- kiek daugiau mankštinasi — 
daržovėse ir vaisiuose, 3000 kalorijų. Lengvesnis už-'
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]ą Franką. Pats Frankas sa-Įse, tomeitėse, apelsinuose, obuo-J sunkus darbas 4000 ir net dau- 
VO sostinėje Burgoje jau liuese ir tt. ir (3), kurie nesu giau kalorijų. Kai kurie šios ša-: 
baigiąs spausdinti 50 tuks- naikinami per šilimą ir svar- lies žinovai nurodo, kad žrąb-' 

blausiai gaunami iš pieno ir gaus kasdieninis valgis,’turėtų 
kudos mėsos. susidaryti iš sekančįų’dalių:}

Mineralai yra reikalingi dėl vienos kvortos pieno, salotu,' 
kaulų ir kraujo sudarymo. Mes dvi porcijos žalių daržovių, rųė- 
randame 
neralų 
kalkių, 
miltai 
pupos, 
pustai 
irgi aprūpina mus mineralais valgome daugiau pėgu iš tikrų- 
bei vitaminais. Taip pat patar-į jų privalome, tad musų kūnas 
tina vartoti tomeites, apelsinus sukrauna dalį to pertekliaus į 
ir obuolius.' •* ‘ paodę kaipo taukus. Ir jeigu

Proteinus randame piene ir žmogus daro taip per ilgesnį 
pieno produktuose, mėsoj, laiką, tad jis gerokai nutunka 
kiaušiniuose ir žuvyje. Tam ir taukų randame visuose orga- 
tikra rūšis ir kiekis turi būti, nuošė. Iš kitos pusės—imdami 
nes kitaip žmogaus vystymasis į nepakankamą kiekį maisto, 
ir augimas sustos.

Riebalai yra labai 
priedas prie dieto. Jų svarbu
mas pasireiškia energijos su
teikime. Prie riebalų priskai- 
toma sviestas, smetona ir tt.

tančių žodžių knygą, kur 
beveik visi popiežiaus vys
kupai ir arkivyskupai ap
verkia Franko likimą ir ra
gina katalikus teikti jam vi
sokią pagelbą, kad jis lai 
mėtų karą ir nugalėtų res
publikos gynėjus. Tik tame 
vyskupų sąraše dar neteko 
matyti Lietuvos . vyskupu 
vardų. Argi jie pamirštų sa
vo katalikiškas pareigas? 
Juk jie uoliai, rėmė caro val
džią. Jie palaimino ir Lietu
vos fašistus, kuomet šie nu
vertė demokratinę D-ro Gri
niaus vyriausybę ir išvaikė 
žmonių išrinktąjį Seimą. 
Jie turėtų tarti savo šventą 
žodį ir už gen. Franką. ■

piene labai daug mi- 
ir vitaminų, o ypatingai 
Paskiau stambus avižų 
(oatmeal), džiovintos 
salotos, spinačius, ko- 

ir kitos žalios daržoves

sos ir dviejų kiaušinių. Be to, 
kiekvienas iftsmuo gali, ip'aįyai- 
rinti savo valgį pasiimdamas 
laisvą • kiekį duonos., sviestp, 
vaisių arba įvairių daržovių.' 
Reikia turėti onienėje, kad jei

cįėl ta< 
šių su

I . ■ , f — , . . , Lrt IJ Vką smarkiais sukiasi ir gra- Apdaryta

Rašto Istorija. Pagal A B. Sciinitier) 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sap raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago. 1906, pusi. 304.

i ..................................... . $2 50

Baikalas.
Pėr dykumas taškos Baikalas, 

, kur kasamas auksas brangus.
Klajūno likimas prakeiktas:
jis velkas per tyrus, laukus.'

Jis eina per miškus plačiausius, 
kur čiulba paukšteliai margi, • ' 
Jis laisvę atgavęs džiūgauja:

• jam viltis sužibo plati.
• Klajūnas Baikalą priėjęs, - 

suranda valtelę žvejų. «
1 Išplaukdamas dainą užtraukė; 

nors baldas prislėgtas skausmų.

< Klajūnas, perplaukęs Baikalą, 
išvydo sesutę savo.

• Ak, sveika brangioji sesute, 
ar gyvi tėveliai mano?

Tėveliai jau tavo kapuose, 
juos priglaudė žemė šalta,.

'O brolis kalėjime pūva;
jam pančiai ant rankų skamba.

Jo rubai seni, nudėvėti; ,
iš veidų daug matos skausmų.

Į • Ir kalinio seno milinė, 
nuplyšo ant jojo pečių.

O, mielas broleli, einam; 
jau žmona laukia senai, 
Vaikučiai tavęs-pasiilgę— 
juk tave bučiavo senai.

Jie bado visi nukankinti, 
•akutės tik žiba karštai;
O žmona... jau miršta iš skausmo;
juk džiova ji serga senai...

Prisiuntė F. Milžinskas.

Redakcijos Prierašas: Baikalas, tai didelis 
ežeras Sibyrc. Klajūnas šitoj dainoj, kaip ro
dos, bus politinis tremtinys, kuris jriasi žvejo 
valtimi per Baikalą į laisvę.

svarbus

kiekį maisto, 
nors visos svarbios dalys butų 
jame atstovaujamos, tačiau re
zultatas gautųsi toks, kad žmo-' 
gus suliesėtų sunyktų. Todėl 
labai svarbu yra ne tik maisto 
kokybė, bet ir jo kiekybe.

IR PERKŪNAS KARTAIS PAJUOKAUJA.
< Vienas Paryžiaus dien 

raštis nesenai pranešė keis
tą gamtos prajovą pietų 
Francuzijoj. Vienos smar
kios perkūnijos metu žai
bas “spyrė” į gyvenamą, 
triobą per kaminą, išardė 
iki vienai visas kamino ply
tas, palikdamas jas vietojeį 
sutirpdė lango, per kurį iš
ėjo, stiklus, sutarpino visas 
metalines ir suskaldė į plo
nyčius šiupulėlius, jų neuž-

1 I degdamas, medžio dalis.

i per langą ir sulydė petelnę, 
ant kurios buvo kepami 
kiaušiniai. Šeimininkei te
ko tik petelnės kotas. Cha
rakteringa, kad petelnę šei- 

. mininkė laikė rankoje, ir 
metalas tuo momentu ne- 
perleido srovės j ranką.

Gana charakteringas įvy
kis buvo 1932 m. liepos 15 
dieną ties Varšuva. Perkū
nijos metu žaibas įtrenkė į 
vištidę, kur užmušė ir nu
svilino vištą, tačiau nepalie-

< Prie lango sėdėjo sodiečio tė po ja esančių viščiukų, 
.vaikas, kuriam žaibas tik' Nemažiau juokingas pfajo* 
nusvilino kairiosios galvos ■ vas buvo ir pietų Bavarijoj.

. pusės plaukus, nei kiek nm Žaibas suškaldė vienoj baž- 
ųžgaudamas jo. Žaibo įsi- nyčioj vargonus, įeidamas 
mętiųio metu trioboje buvo per plyšį lange, bet nieko 
penki žmopės, tačiau niekas nepadarė vargonininkui, 
daugiau nenukentėjo. net neužgavo jo. .

I 1934 m, balandžio 23 d. I Juokingi! išdaigų žaibai: 
Šveicarijoj buvo ankstyvo prikrečia ir Lietuvoj. Per- 
pavasario audra. Po vi epą nai metų vasarą žaibas nu- 
pašiure pasislėpė nuo lie- 'svilino vieno medžio visus 
taus trys žmonės. Žaibas lapus ir šakeles, nepaliesda- 

: lyžtelėjo pašiurę ir nudegi- mas po medžiu nuo lietaus 
no vienam žmogui viršuti- pasislėpusių žmonių. Tą pat 
nius rubus, palikdamas jį vasarą Seinų apskrity įtren-
vienuose baltiniuose, kurie 
buvo visiškai ugnies nepa
liesti, sveiki.

1929 m. gruodžio 15 d. 
vienos perkūnijos metu Ar
gentinoje ties Buenos Aires 
žaibas lyžtelėjo avių kaime
nę. Penkios avys staiga liko 
plikos, tarytum' po kirpimo, 
bet visiškai sveikos ir žaibo 
net nėapglušintos.

1936 m, lapkričio 14 d. 
Pietų Afrikoj žaibas įsirito

kė į gyvenamo namo langą, 
kur sutarpino visus stiklus, 
visas vinis, palikdamas,kaž
kokiu budu tik apanglinęs 
langų rėmus.

Bet, štai, Kanadoje, prie 
Niagaros, 1934 m. liepos 19> 
perkūnas trenkė į katalikų 
bažnyčią pamaldų metu, ir' 
daugiau, kaip 4y maldinin
kai buvo sunkiai pritrenkti, 
iš kurių 14 tuoj mirė.
':Čią jau menki juokai. 1 ,
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Ar Ispanijos Respublika ‘Raudona’ ?
Rąšo Marcelino Domingo,1 Ar gali Ispanijos respub- išauklėjo kaip dešimt am- 

Ispanijos seimo pirminin- likonus vadinti raudonai- žių_istorijos, 
kas: ■ ’ ' ~

Ispanijos respublikos puo
likai atrado žodį, kuriuo 
stengiasi sukelti pasaulį 
prieš jos gynėjus: “bolševi
kai,” “raudonieji.” Nėra 
abejonės, kad apšaukus Is
panijos vyriausybės šalinin
kus “bolševikais,” puoli
kams labiau pavyko palen
kti tam tikrą pasaulinės opi
nijos dalį savo pusėn, negu 
bevadinant save pačius fa
šistus. Jiems pavyko įsigyti 
daugiau šalininkų, tvirti
nant apie republikonus tai, 
kuo jie nėra, negu sakant, 
kas iš tikrųjų yra antire- 

- publikonai.
Kas norima pasakyti, vadi
nant mus “raudonaisiais”?

Kad mes komunistai? 
Turime čia pasakyti, kąd 
respublikos prezidentas nė
ra komunistas; “kortesų” 
pirmininkas irgi ne; nėra 
juo nei Katalonijos genera- 
liteto, nei vyriausiojo tribu
nolo pirmininkai. Komunis
tais nėra nei ta didžiulė ma
sė respublikonų, inteigentų, 
vidurinio luomo žmonių, 
amatininkų, kurie kovoja 
už valstybės suverenumą, ■ 
tėvynės nepriklausomybę n ^SS"^ėra'SidėTusi 
savo asmens laisvę. Dabar- rfi,;
timame parlamente is 470 
atstovų maždaug 200 deši- i 
niųjų atstovų tiktai 15 ko
munistų. Visi kiti priklauso 
respublikoniškoms grupėms 
ir socialistų partijai. Jei de
mokratinės valstybės butų 
užpultos ispanų respublikos

■ siais. ' | Respublikoniškajai Ispa-
I Vokietijos nacionalsočia-. nijai, valdomai teisėtos vy- 
lizmas, kuris 1933 metais riasybės, kitos teisėtos vy- 
yra pasakęs Hitlerio lupo- riausybės, Vatikanas ir Tau- 
mis: “Sęvietų atžvilgiu rei- tų sąjungos nariai, turėjo 
cho vyriausybė žada vesti labai aiškias pareigas. Ar 
draugišką ir abejoms šalims jos jas išpildė? Jos turėjo 
vaisingą politiką.” | taip pat ir žmoniškumo pa-

Naciai, kurie suteikia Ru-!r?/^?®» ~ .bebūtų jų 
sijai 1933 m. 200 milijonu |tikybiniai jsitikinimai 
markių kreditą, prie kuri6' Iltinės pazuros. Ar jie is- 
1935 m. prideda naujus 500 JaS- 
milijonų markių kredito de [ .Ar yra įstatymuose 
šimčiai metų ; naciai, kurie ' žmonių sąmonėje

ir 
...... ......... _________ , ____ '_____ _ „j.____ įrašytos 
1936 m. sutinka duoti naują pareigos, liepiančios ateiti 
200 milijonų markių kredi-1 pagalbon valstybei ar tau
tą ir kurie pagaliau pasiža- tai, kuri yra užpulta taip, 
dėjo suteikti vėl 300 mil. kaip užpulta Ispanijos rės- 
mark. kreditą, su sąlyga, publika? Jei taip, tai nie
kad Sov. Rusija 40% jo su- kuo nepateisinama yra slėp- 
naudos -pirkti karo medžią-!tis nuo savo pareigos pildy- 
gai Vokietijoje? Jei būti 
“raudonais” reiškia taip pat 
dar pasirašinėti sutartis ii' 
paktus su Rusija. Mes turi
me priminti, kad frailcuzų 
—sovietų sutartis buvo pa
sirašyta ne ispanu respubli
kos; taip pat Italijos su Ru
sija draugiškumo ir neitraj-. 
lumo sutartis; taip pat kon
vencijos tarp Vokietijos ii 
Rusijos, kurios sudarė pag
rindą aukščiau suminėtoms 
paskoloms. Ispanijos i‘eš- 

ūsi nė 
prie vienos šių sutarčių, nei 
savo iniciatyva, nei savo 
darbu.

Ispanijoje yra komunistų. 
Bet jie nesudaro daugumos 
šalyje. Apie tuos kom'unis: 
tus ir ju elgesį negalima bu- 
tu pasakyti to, ka yla paša- užpultos ispanų respublikos k Bal(jvinaį kalbėdamas 

butų įsąldziusios pareigas, 'j fašistus: “kad savo 
!‘ems. “zdeJ? 1 metodais jie sudaro pat) di- 

tautine dorove; tų valstybių .ivoL. vakaru eiitalču Tenuniint Uvirc džiausią pavojų vaKaiu ci

mo už žodžių kaip “bolševi
kai” ar “raudonieji”. Jei 
nenorima atvirai prisipa
žinti, kad tam tikros valsty
bės, tam tiki'bs institucijos, 
tam tikri žmonės neturi rei
kalingo autoriteto, sugebė
jimo, pajėgumo arba jaut
rumo, tai nereikia, vis dėlto, 
sakyti apie mus, kad esame 
tai, kuo mes milžiniškoje 
daugumoje: nesame ir ne
manome būti. \ .

šiomis dienomis visa Amerikos spauda buvo pilna aprašymų, kaip New Yorke nusižudė John Ward, 26 metų amžiauį 
bedarbis. Pasisamdęs vienam viešbuty kambarį ant 17-to aukšto, jis išlipo per langą ir atsistojo ant gzimso pasiruošęš 
šokti žemyn j gatvę, šio vaizdelio kairėj balta rodyklė parodo jį tenai stovint. Jis stovėjo tenai keliatą valandų. Polici
ja ištehipė apačioje tinklą ir pradėjo traukti jį aukštyn, tikėdamosi pagauti tą žmogų į tinklą kaip žuvį. Bet jis tuomet 
šoko per tinklą-ir užsimušė ant gatvės. Dešinėj matome jau jo lavoną; aukščiau parodyta, kaip kunigas artinasi prie 
užsimušusio bedarbio.

įtaka Ispanijoj butų buvusi 
didesnė, negu ji bet kada 
buvo, nes Anglijos ir Fran- 
euzijos politiniai savumai 
labiausiai atitinka ispano 
temperamentą ir jo kultū
rą.

Raudonais iuuo veumai . - . . .
del tariamųjų Ispanijos ry- P° okupantams, taip irtoje, 
šių su Sovietu Rusija. * |kHY viešpatauja respubljko- 

" .. ‘ niskas režimas ir kun islai-
Isparnjos respublika bu- kė savo suverenitetą, yra li- 

vo paskelbta 1931 metais, berališka;
Tuo metu ji įstojo Tautų są- ka, negu kada ankščiau, — 
jungon, is kurios ji pasi- dej į0 pavojus, kuris gresia 
traukė Primo de Riveros šiandien dar kai kur užsili- 
diktaturos metu. Ji tuojaus Rusiai laisvei! Ji demokra- 
Po pei-versmo nusiuntė savo tiška, ]abiau negu bet kada 

* ......... . ... ...... . —dęl neapykantos, kurią ji
jaučia diktatūroms; Ji, be 

, nes ji yra pa
mačiusi, kokius vaisius duo
da kraštutinumas ir pasida
vimas nusiminti. Jei kuris 
europietis šiandien nori iš
girsti ramų, atsakingą, ap
galvotą besiskaitanti su 
žmogui galimomis ribomis 
žodį tepasikalba jis su Ispa
nijos respublikonu! Dveji 
metai karo ispaną politiškai

vilizacijai.”
Ispanijoje yra socialistų 

ir anarchistų. Kaip ir visa
me pasauly. Tačiau didžiau
sia Ispanijos gyventojų da
lis, tiek toje zonoje, kuri 

mus vadina smurtu tapo atiduota užsie- 
. . viza Vi ii a o f- o o tom iv imn

labiau liberališ-

pasiuntinius į viso pasaulio 
respublikas ir monarchijas, 
kartu ir į Vatikaną. Vienos tof nuosaiku 
tik valstybės Ispanijos res- - • 
publika tuomet nepripaži
no: Sovietų respublikos. 
Kuomet 1936 m. liepos 
mėn. buvo pradėtas karas 
prieš Ispaniios respubliką, 
SU liaudies fronto vyriausy
be priešaky, šioje nebuvo 
nė vieno komunistinio mini- 
Sterio ir nebuvo jokio Rusi
jos ambasadoriaus Ispani
joje, nei Ispanijos Rusijoje.
.. Pirmasis sovietų pasiun

tinys Ispanijon atvyko 1936 
m. pabaigoje, po ke’eto mė
nesių nuo karo pradžios. 
Ar fašistinė Italija, kuri yra 
ąnti'bji valstybė pripažinusi, 
Sovietų Rusiją, turi bet ku
rios teisės vadinti “raudo
naisiais”. Ispanijos respub
likonus? Italija, kuri pa
siuntė Balbo. hidroplanų 
eskadrilės priešaky, pada
ryti garbės vizito į Juodo
sios juros uostus; Italija, 
kuri su neįprastu iškilmin
gumu buvo surengusi Ro- 
moie priėmimą Litivinovui; 
Italija, kurioj pats Musoli
nis rašė šious žodžius “Po- 
polo dTtalia” skiltyse:

“Dvi didžiosios revoliuci
jos, fašistinė ir bolševikų, 
susitinka ir paduoda viena 
kitai ranką, siekdamos tar
pusavy draugingai susi
tarti, drauge dirbti ir pa
traukti kitas tautas savo 
pusėn. Dvi vyriausybės, sto
vinčios tarp praeities ir at
eities, padės sutartinai įvy
kti, reikia .tikėtis, naujam 
žmonijos likimui?’ ir į '• .

M ii ici i a Laužo Strei ka.

LENKIJA REIKALAUJA
ČEKOSLOVAKIJOS FE

DERACIJOS.
Varšuvos “Gazeta Pols

ka” įdėjo straipsnį, kuria- sprendimas, jeigu jis butų į- 
me atvirai reikalauja, kad vykdytas Karpatų Ukrai- 
Čekoslovakija butų pertvar
kyta į federacinę valstybę, 
pridurdama, kąd Prahos 
politikai “tesirengia tik iš 
dalies tautinių mažumų rei
kalavimus patenkinti.

Laikraštis tvirtina, kad 
karo pavojų Čekoslovakija 
tuo neišsklaidys, kadangi 
“dar didelis nuotolis nuo 
tautinių mažumų reikalavi
mų, kad valstybė butų pa
dalyta į atskirus konstituci
nius tautinių mažumų vie
netus. Nes tik toks valsty
bės pertvarkymas galės tau
tinėms mažumoms laiduoti 
lygias teises, jų tautinį bū
vį ir jų tautybių išlaikymą, 
kas praktikoj, žinoma,-butų 
lygu federacinės santvar
kos įvedimui.”

Tokio “Gazeta Polska” 
straipsnio pasirodymas su- M . - - . . - ,
kėlė lenkų net jau dešinio- sužalojo galvą, bet visai ne
šios visuomenės tarpe nepa- užmušė, liesa, laikraščiai 
sitenkinimą. Lenkų impe- raso? ka<^ dinamitas spro- 
rialistu spauda griežtai pa- gayage netyčia. Bet 
sisakė prieš “Gazeta Pols-!ka.m S1 J1* tą dinamitą j ga- 
ka” reikavalimus, kad iš raz3 parsivežė. Ir kai vie- 
Čekoslovakijos butu įkurta nas gabalas sprogdamas jo 
federacinė valstybė. “Blo- neužmušė, tai paskui spro
giausia Lenkijai butų,—ra- £° antras gabalas. Garaže 
šo imperialistinė “Polity-1 ^Hvo ^Y1 dinamito cksplio- 
ka,” Čekoslovakijos klausi- Jau aišku, kad
mo išsprendimas federaci- JaiJnas dykaduonis, pavel-| 
---------i----------------------- dėjęs po tėvo $9,000,000,’ 

mėgino to dinamito pagal?, 
ba save sunaikinti. O kai nu-1 
sižudyti čia nepavyko, tai 
jis paskui iššoko iš laivo, I 
kuriuo jis buvo vežamas Ii-Į 
goninėn.

Čia matome vaizdą iš Newtono, la., kur buvo sustreikavę 
Maytag skalbiamų mašinų kompanijos darbininkai. Ka
dangi jie atsisakė dirbti už numuštą algą ir pastatė prie 
dirbtuvės pikietus, tai gubernatorius pašaukė miliciją, 
atidarė dirbtuvę ir streiką sulaužė. CIO unija dėl to ap
skundė gubernatorių ir kompaniją Nacionalei Darbo San
tykių Tarybai. į

niu keliu. Federacinis iš-

noj, butų tikra Lenkijai ne
laimė, nes tuomet Galicijos 
rusinai pareikalautų šito
kios federacijos ir Lenkijoj.

Iš darbininkų prakaito iš
spausti milionai neina dy
kaduoniams Į sveikatą.

INSULLAS PALIKĘS 
$14,000,000 SKOLŲ.

Chicagoj buvo paskelb
tas nesenai mirusio milio- 
nieriaus Insullo testamen
tas. Vienu kartu Insultas 
buvo susigrobęs j savo ran
kas apie $100,000,000 tur
to. Dabar gi, kaip parodo 
jo testamentas, jis paliko 
$14,000,000 skolų. Tai ve, 
kiek tas dykaduonis pra- 
šmugeliavo svetimų pinigų!

PAJIEŠKOJIMAl
v________ > ; Į

Pajieškati Jono ir Hrtijambiu" 
SKUBLICKŲ ir Jono SARGUNO. : 
Meldžiu atsišaukti. ' (5) !

.Juozapas Butkus,'
204-i N. Front st., Philadelphia, Pa.'i

Nusižudė Jaunas Mi- 
lionierius Dodge. 
Šį panedėlį iššoko iš laivo 

į jūres, ir, žuvo jaunas auto
mobilių fabnikanto ir milid- 
nieriaus sūnūs Daniel Dod
ge. Vos 13 dienų atgal jis 
buvo vedęs paprastą darbo 
merginą, kurią susitiko Ka
nados miškuose, ir dabar 
leido su ja “medaus mėne
sį” Kanados dykumuoįse, 
kur jis turėjo pasistatęs sau 
vasarnamį. Matyt, kas nors! ■ .. -
jį graužė, nes visų pirma jis ’?nk? vasarotojai, 
mėgino susprogdinti save 
dinamitu. Dinamitas nu
traukė jam vieną ranką iri

Adv. Šalna paskirtas j Ame
rikos Advokatų Draugijos 

komitetą.
American Bar Associa

tion prezidentas Hogan, ku
ris gyvena Chicagoje, pa
skyrė South Bostono lietu
vių advokatą Antaną Šalną 
į Specialį Advokatų Komi
tetą 150 metų sukakties iš
kilmėms ruošti.r* • d 4. i r u l SKyrus; as es?u nasiys oe šeimynos,

1S VISO DOStono HCIVOkHLŲ . 40 metų ir myliu dovį gyvenimą. į. 
tiktai vienas p. Šalna yra Į, nerimtus laiškus neatsakinėsiu. (4) 
tą komitetą skiriamas. Kiti i 
komiteto nariai numatomi 
iš Philadelphijos, Clevelan- 
do, Los Angeles, Atlantos ir 
kitų miestų.

APSIVEDIMAI. •
Pajieskau apsivedimui merginom ( 

arba našlės neseneshės 40 metų'iri' 
nejaune.snės 25 ir kad nebūtų persi-:; 
skyrus; aš es?u našlys be šeimynos,

tiktai vienas p. Šalna yra į į nerimtus laiškus neaUakinėsiu.
• ■ ----- - • Adresas: V, Duukintas,

I 1381 Sterling pl., Brooklyn, N. Y

AMERIKOS LIETUVIAI 
PALANGOJE.

Praėjusią savaitę kurhau
ze įvyko Amerikos lietuvių 
koncertas, kurį gausiai ap- 

. Užjūrio 
dainininkai klausytojams 
padarė gerą įspūdį.

Po koncerto amerikiečiai 
lietuviai su kai kuriais vie
tos vasarotojais labai arti
mai susibičiuliavo.

Parsiduoda Shoe Store
Biznis išdirbtas per 7 metus. Ge

roj vietoj, apgyventoj lietuvių ir len
kų. Kurie norite, biznj galite pama
tyt ypatiškai. Priežastis pardavimo 
—-savininkas nori važiuoti Lietuvon.

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

60 AKRU LIKIS
Dvi mylios nuo Hart, apskričio 

sostinės. Geri budinkai, prie didelio 
kelio, $3,200. Jus galit tą pačią die
ną pradėt melžt karves kaip tik nu
pirkite. HANSON-OŠBORN, 

HART, MICH.

JIEŠKAŲ GASPADINĖS DARBO.
Esu 45 metų amžiaus, našlė, ne" 

girtuoklė. Norėčiau kad atsilieptų 
farmeriai arba iš mažų miestelių.

A.
113 South Street, Walpole, Mass..

Parsiduoda Farma.
175 akerių, molio ir žVyro žeme, 

auga visokie javai. 40 akerių miško, 
24 akeriai ganyklos, kita dirbama. 
Budinkai, mulai, raguočiai, kiaulių, 
vištų, farmoš įrankiai ir visas der
lius už $2700; tik $1500 įmokėt. (4

Z. ADAMS, BERLIN, Mb.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI ISSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirby’sčių ALŪS- 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER, MASS.

Parsiduoda Krautuvė
Visokių valgomų daiktų, mėsos, 

ice cream, toniko, tabako ir kitų įvai
rių daiktų. Adresas: (4)

38 Union st., Cambridge, Mass.

DR. MARGERIS
9

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p 

ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.
Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga, ,

MYTAI APIE KRISTŲ:
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo jdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

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

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

T. J. KUČINSKAS,
3501 So. Union Avė., 1 

1 CHICAGO, ILL.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS
TUOJ SUKAKS

25-ki METAIi . , *
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio a ,

1 didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausį ir didžiausį Ame- 't 
rikos lietuvių dienraštį.

SUV. VALST. (už Chicagos) ir
KANADOJ, Metams tik $5.00.

Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie
1 iškalno užsimoka už metus. Ra

šykit ir savo čekį ar money or
derį siųskit. '

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTŪS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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



įeitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 33. Rugpjūčio 17 d., 1938.Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHELSONIENĖ.

Nelaimingai Pasibaigusi Operacija.

KAIP IŠNAIKINTI BLA- tas ištisa para. Jeigu yra di- 
KES KAMBARIUOSE. * •’—---
Viena musų skaitytoja iš 

Kanados rašo: “ “Keleivio- 
Moterų Skyriuje telpa daug 
naudingų patarimų, taigi aš 
norėčiau, kad butų paaiš
kinta ir apie blakių naikini
mą. Kaip jas išnaikinti iš 
namų, nesugadinant gerų 
lovos matracų? Antras da
lykas, tai moterys dažnai 
turi rudų plekų ant veido— 
kaip galima butų juos išnai
kinti arba nuo jų apsisau
goti?”

Apie blakes ir kaip tą 
brudą naikinti, “Keleivy" 
buvo jau aiškinta. Mes pa
tartume kiekvieną naudin
gą patarimą

Amerikos Lietuvių Kongreso Centro Komiteto 
Ir Skyrių Atstovų Konferencijos Protokolas
KONFERENCIJA ĮVYKO BĮ RžELIO 25 ir 26 D., 1938, JER MYN HOTEL, SCRANTONE.

gą patarimą arba nurody
mą išsikirpti iš laikraščio ii 
įlipyt į tam tikrą susiuvą, 
kurį galima “dešimtštory” 
nusipirkti už 10 centų. Tuo
met musų draugėms nerei
kėtų nuolatos tų pačių da
lykų klausinėti, o mums ne
reikėtų visokių patarimų iš 
naujo kartoti.

Apie blakes da pakarto-,
ivi a '

kurį galima

sime:
Blakėms naikinti yra 

daug būdų, bet pigiausis ir 
lengviausis būdas, tai sieros 
durnai.

Sieros galima nusipirkti 
geležų krautuvėse. Ant 
1,000 kubinių pėdų erdvės 
reikia 1 svaro sieros.

Kad butų aiškiau, ką reiš
kia “kubinės pėdos,” paaiš
kinsim pavyzdžiu:

Paimkit coliauką ir išmie- 
ruokit savo kambario ilgį ii 
plotį. Daleiskime, kad bus 
10 pėdų pločio ir 12 pėdų 
ilgio. Padauginus dvylika 
pėdų dešimts kartų, gausi
me 120 pėdų. Tai bus ketur
kampės pėdos. Dabar pa- 
mieruokim to kambario 
aukštį. Daleiskim, kad ir čia 
yra 10 pėdų. Tuomet 120 
pėdų plotą padauginkim 10 
kartų ir gausim 1,200 kubi
nių pėdų.

Jeigu kambarys turi 10 
pėdų pločio, 10 pėdų ilgio 
ir 10 pėdų 
erdvė turi 
binių pėdų, 
kambariui 
sieros. 1
. Dabar pasakysim, kaip ją 
vartoti. . «.:•

Siera yra .degapioji' me
džiagą. liepsna nedide- 
ię,-;m'ęYyna, ’skleidžia labai 
aštrias dujas. Jos durnai 
pavojingi netik blakėms, 
bęt, visiems gyviems daik
tams, todėl namą smilki- 
įnant reikia apsižiūrėti,' kad 
[jame nepasiliktų uždaryta 
.katė, šuo ar kanarka klėt- 
koj. Žmonės irgi turi išeiti 
jiš karrfbariu, Namas ’ tūri 
:but aklinai uždarytas apie 6 
’valandas,: bet da geriau jei
gu jis galėtų išbūt uždary-

aukščio, tai jo 
lygiai 1,000 ku- 

Taigi tokiam 
reikia 1 svaro

K?
(Nuo

Ar Sti 
protisdėsnių plyšių, tai reikia už

klijuoti juos popierinėm 
juostelėm, kurių galima pri- 
sikarpyt iš senų laikraščių.

Sieros durnai turi didelės 
įtakos metalams ir spalvuo
tiems daiktams. Metalai pa
juosta, todėl visus šaukštus, 
peilius, žiedus, žvakides, 
laikrodžius, vienu žodžiu, 
kas tik iš metalo, patartina 
išnešti. O kurių daiktų iš
nešti negalima, kaip durų 
rankenos, pakabinamų lem
pų rėmeliai, tuos reikia iš
tepti vazelinu, kurio galima 
nusipirkti “dešimtštory” 
stikliuką už 5 centus.

Spalv uoti daiktai, kaip 
sienų popieros ir rakandų 
apmušalai, nuo sieros dujų 
nublunka, ypač jeigu kam
bariai drėgni. Šitas pavojus 
tačiau bus mažesnis, jeigu 
kambariai bus gerai išdžio
vinti. Todėl šitam darbui 
reikia pasirinkti tokį laiką, 
kuomet oras lauke sausas ir 
kambariuose nėra drėgmės.

Šitaip pasiruošus, reikia 
gauti platų metalinį bliudą, 
tokį, kaip šeimininkės var
toja indams plauti. Viduty 
bliudo padėti kokį plytgalį 
ir įpilti vandens, kad ap
semtų plytą iki pusės. Tą 
bliudą pastatyti kambario 
vidury ir ant plytos uždegti 
sieros žvakę. Po ta žvake 
patartina dar padėti kokios 
nors blėšinės viršelį, taip 
kad nubėgusi nuo\ žvakės 
siera nenuvarvėtų į vande
nį, bet pasiliktų blėšinėj ir 
visa sudegtų.

Gal visa tai atrodys labaij gerai kambarius išvėdin- 
sunku ir painu, bet kai pa- j *-}• Namas atsiduos siera ke- 
bandysit, tai pamatysit, kad lias dienas, bet tai jau nieko 

lengvas darbas, sveikatai nekenks.
Blakes galima išnaikinti 

ir karščiu. Jeigu pakelti 
1 kambario temperatūrą iki 
1113 Fahrenheito laipsnių, 
ir jeigu kambary bus daug 
drėgmės, tai blakės išstips 
per kelias minutes. Šitokia 
šilima sunaikins ir jų kiau
šinius. Tas buvo patirta Ka
nadoje, kur Entomologijos 
Departamentas darė tam 
tikrus eksperimentus. Bet 
šitas būdas yra tuo neprak
tiškas, kad ne kiekvieną 
kambarį galima įšildyti iki 

1113 laipsniu. Prastuose na
muose, ku/ gyvena darbi
ninkai, šildymo įtaisų pa
prastai nėra. Tuo taupu gi 
sieros dujų galima padalyti 
visur.

Tai tięk apie blakių nai
kinimą.'^ .

O kai dėl tų “rudų ple
kų,” apie kuriuos klausia 
musų draugė iš Kanados, 
tai mes nieko aiškaus. pasa
kyti negalime. Jeigu tai yra 
kokia liga, tai gal tiktai gy
dytojas galėtų nurodyti vai
stą. O jeigu tai yra papras
tos dedervinės, tai “Moo
re’s Universal Assistant” 
pataria pasidaryti^sšitokio 
tepalo:

tai visai
Jeigu yra čia kokio nepa
rankumo, tai tik tas, kad 
reikia gerai uždarinėti vi
sus langus, duris, ir išeiti 
keliom valandom.

Jeigu blakių yra visuose 
kambariuose, tai tuo pačiu 
žygiu reikia juos išrukyt 
visus.

Tam tikslui iš sieros yra 
pagamintos gatavos žvakės. 
Angliškai jos vaidinasi 
“Sulphur Candles.” Jų yra 
visokio didumo. Jei kur ne
galima gauti pakankamai 
didelių, tai mažesnių gali
ma paimti keliatą.

Blakėms naikinti krautu
vėse ir vaistinėse parsiduo
da visokie “pauderiai” ii 
purškalai, bet nauda iš jų 
menka. Jeigu išžiodinę bla
kę galėtume j jos žiotis tų 
“vaistų” pripilti, tai gal ji ir 
pastiptų; bet kas gi gali 
kiekvieną blakę sugauti? 
O kitaip jų nepasieksi jo
kiais “pauderiais,” jokiais 
purškalais. Jos sėdi sulindu
sios tokiose vietose, kur pri
eiti labai sunku, o kartais ir

Meksikos Sufragistės.

# -

Čia matome dvi kovotojas už Meksikos moterų balsavimo 
teises. IŠ kairės parodyta Concha Michel, o dešinėj—Arta 
Berta Romero. Po ilgų metų jos kovų laimėjo ir Meksikas 
kongresas nesenai nutarė duot moterims balsavimo teises.

Kairėje parodyta slaugė Mae Connor, kuri dabar Wash
ingtone yra areštuota už nelegalę operacijų koijjuesmano 
Sweeney žmonai, kuri po tos operacijos mirė. Ponios 
Sweeney atvaizdas parodyta iš dešines puses.

visai negalima. Todėl visi 
tie preparatai, kurie garsi
nami magazinuose arba 
aptiekų languose, ' nedaug 
turi vertės. Kas juos perka, 
tai tik be reikalo pinigus 
leidžia, o blakių vistiek ne
išnaikina.

Taigi, geriausis ir tikriau- 
sis būdas blakėms išnaikin
ti yra sieros dujos arba du
rnai. Sieros dujos pasieks 
jas giliausiuose plyšiuose ir 
net matracuose. Tos dujos 
sunaikins netiktai pačias 
blakes, bet taip pat ir visus 
jų kiaušinius, perus. Sieros 
dujos išnaikins taip pat vi
sas muses, kandis, vorus ir 
net peles, jeigu jų bus jūsų 
namuose. Tik sugryžus j na
mą po kokių 6 valandų, rei
kia atidarinėti visus langus

pusę stikliuko cukraus.
Sumaišyt ir tegul kelias 

dienas pastovi stiklinėj 
bonkutėj. Tuomet ' 'kartas 
nuo karto patrinti šituo mi
šiniu šlakuotą veidą.

Bet aY tai .pašalins šlakus 
(dedervines), mes tikrai ne
žinom, nes niekados neteko 
šitą “receptą" išbandyti. 
Kas nori, gali pamėgint, nes 
tai daug nekainuos.

Kas Mums Rašoma
SLA. seimo atbalsiai.

SLA. seimas jau praėjo, 
ir gal jau visi grįžę delega
tai yra savo kuopoms rapor
tus patiekę. Kiek jau buvo 
galima iš spaudos suprasti, 
tai daugumas grįžo labai 
patenkinti ir pakilusiu upu 
veikti toliau.

Tačiau yra ir tokių, kurie 
seimu nelabai patenkinti. 
Ir, kaip išrodo, jų nepasi
tenkinimas yra pamatuotas. 
Štai, vienas buvusių seimo 
delegatų rašo “Keleivy” a- 
pie pastovias komisijas ir 
nurodo, kad nekuriose ko
misijose pirmutines vietas 
užėmė fašistai. Na, ir kokiu 
išrokavimu taip padaryta? 
Nejaugi musų vadai tikisi iš 
jų gauti kokios paramos at
einančiais rinkimais? Ne
jaugi jie nori iš jų kokio su- 
simylėjimo? Šiame seime 
turėjo būti nustatytas tiesus 
kelias, kelias, kuriuo eina 
didžiuma organizacijos na
rių. Visi gerai atsimename, 
ką fašistai darė, kada jiems 
Vakarų Komitetas norėjo 
ranką paduoti ir dirbti iš
vien, nevalyti nešvarios agi
tacijos prieš rinkimus. Ką 
musų fašistai į tai atsakė? 
Jie užsimojo iššluoti visus 
pažangiuosius ir paimti visą 
Centro Tarybą į savo ran
kas. Ir jie butų tą patį pada
rę seime, jeigu butų turėję 
didžiumą; o mūsiškiai va
dai stato juos į pirmąsias 
vietas komisijose!

Draigai, kurie daro tokias 
pastabas pažangiųjų va
dams, sako tikrą tiesą.

Jonas Jarus.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

LIETUVIV LAISVES MY
LĖTOJU DRAUGIJA 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1933 METAMS.
. Bilvinskas — pirmininkas, 
711 -— 8-th st., Waukegan, III.

Jos Mačiulis — pirm, pagelbininkas, 
906 Prescott St. Waukegan, I1L <

Suzana Gabris—nutarimų rast.
730 McAlister avė., Waukegan, 

Emilija Kernagis—turtų rašt.
720 Vine Place, Waukegan, III.

K Vaitiekūnas — kasierius.
726 — 8th St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai: 
D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Ambrazunas.
Maršalkos:
J. Jarušaitis.

i buna paskutinj nedėl

A.

D.

III

Petraitis,

Lauraitis,

P. Rukštalis,
Susirinkimu

lienį kožno mėnesio. ! :<>0 v. p<> pietų, 
•iuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Vdums Sts., Waukegan, III.

. 'uite'nite.: i:M«;te-,KiteltelK;>e><W:n:«lte ><;»<>< 
ĘMi •**'
V. 

JSJ 
t

g|

Knyga apie valgių gaminimų. Knygoje randasi 340 
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri Iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistų, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotų vitaminų kokybę.

Knyga sutaisė K. Petriljienė, išleido A. L. D. L. D. 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

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

įH' la te.W

Konferenciją atidarė Centro 
Komiteto narys Dr. A. Montvi- 
das kaip 2 vai. po pietų, birželio 
25 dieną. Paaiškinęs konferen
cijos tikslą ir tvarką, pirminin
kas pasiūlė sekamus delegatus į 
komisijas:

Mandatų Komisija:
V. J. Valaitis, X. Saikus, A. 

Litvinas ir M. Brovniutė.
Ženklelių Komisija:
A. Uogaitė ir M. J. Kerne- 

šiene.
Rezoliucijų Komisija:
V. Andriulis, Dr. A. Montvi- 

das, P. Grigaitis, R. Mizara, A 
Bimba ir S. Michelsonas.

Skundų Komisija:
K. Liutkus, V. J. Valaitis, J. 

Mažeika ir S. Vinciunas; šiem 
i keturiem pavesta patiem pasi- 
1 rinkti penktą narį, kuris eitų 
: komisijos pirmininko pareigas.

Visi pasiūlyti į komisijas na
riai delegatų tapo užgirti vien
balsiai.

Po to, sekė Centro Komiteto 
raportas iš dviejų metų veik
los, kurį skaitė sekretorius L. 
Jonikas. (Raportas jau tilpo pa
žangiojoj spaudoj).

Finansinį raportą patiekė 
' Centro finansų sekretorė-iždi- 
ninkė E. Mikužiutė.

Įnešta raportus priimti ir se
kė diskusijos. Diskusijose daug 
delegatų ėmė balsą ir iškėlė ne
mažai konstruktyvės kritikos.

Haverhillio skyriaus delega- 
j tas kritikavo skyrius dėl apsi
leidimo, nepasimokėjimo duok
lių Centrui į laiką, neinforma- 
vimąvimą Centro apie veikimą 
kolonijose ir taip toliau.

Del. S. Michelsonas: Paten
kintas Centro veikimu ir kaipo 
pavyzdį kitiem skyriam primi
nė Bostono apskričio veiklą. Te
nai viskas atliekama sutartinai. 
Apskritis turi nemažą iždą ir 

Į Centrui yra davęs bent šešis 
, kartus daugiau, negu bile vie- 
' nas kitas skyrius.
i Del. Bimba: Per dviejus me
tus veikėme bendrai visi pažan
gieji Amerikos lietuviai ir esa
me labai daug nuveikę. Tačiaus 
yra ir turkumų. Negana veikta 
Kongreso vardu laike Lietuvos 
krizio kovo mėnesį. Kultūrinis 
darbas dar veik nepradėtas; 
nieko nedaryta organizavimui 
čiagimio jaunimo.

Del. Kemešienė: Centro Ko
mitetas gerai veikė per dviejus 
metus. Ypatingai geras darbas 
atlikta išleidžiant peticijas rin
kimui parašų reikalaujant am
nestijos politiniam kaliniam, 
Lietuvoje. Bet negerai, kad' 
Centras nesistengę ’kilu-! 
-sius nesusipratihi'uą' kai kuriuo- 
seį skyriuose ir likviduoti bar
nius.

Del. Jamison: Negana Cent
ras veikė 'supažindinimui Ame
rikos Jiętuvių su pajėčia Lietu
voje. Išleisti* -’lapeliai “Sportas 
ar-Politika”- sąryšy su atsiųs
tais iš Lietuvos sportininkais; 
ir seimo atstovais butų daug 
daugiau naudos atnešę, jei Cen-į 
tras butų pasistengęs jų išpla
tinimui įtraukti kitas griovęs. 
Amnestijos peticijos išplatintos 
pervėlai ir neduota skyriams 
laiko surinkti tiek parašų, kiek 
butu buvę galima.

Del. Grigaitis: Daugely atvė-i 
jų Centro Komitęto .darbą ap
sunkina skyrių neveiklumas.. 
Skyrių sekretoriai neinformuo
ja Centrą kas veikiama koloni-; 
jose,. qjet sekretorių antrašus 
nepriduoda, kad butų galima 
reikalui e'Sant susisiekti. Prie 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
per įvairias ofghnizacijas pri
klauso daug bepartyvių, katali- 

I kų, sandariečių ir pažangių tau
tininkų. Sandariečių ir katali
kų centrai aršiai nusistatę prieš 
Kongresą ir tas taipgi apsunki-’ 
na Centro veikimą.

Jei kultūrinis darbas nepra- 
vestas taip, kaip Cleveland© su-' 
važiavime buvo pasibrėžta, tai 
daugiausia dėl stokos finansų. 
Bet kad nieko nebūtų buvę

veikta kultūriniame’ darbe, tai 
netiesa. Juk rengimas prakal
bų, apvaikščiojimų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių; 
minėjimas atplėšimo Vilniaus 
krašto nuo Lietuvos ir išleidi
mas brošiūros — tai vis kultū
rinis darbas. Tiesa, Centras ne
reagavo kaip reikia į iškilusį 
Lietuvoj krizj kovo mėnesį; 
pas mus dar yra skirtumai įsiti
kinimų, bet tikimės ateityje jie 
sumažės. Minimas krizis iškilo 
staiga, kiekviena srovė ir orga
nizacija į tai reagavo sulyg sa
vo įsitikinimo, vieni greičiau, 
kiti vėliau. Abelnai sakant, 
Centro Komitetas per dviejus 
metus veikė sutartinai ir ne
mažai nuveikė. Ateity tikimės 
oar daugiau nuveikti.

Del. Michelsonas: Bostono 
skyriui sekasi dėlto, kad pas 
mus daugiau vieningumo, negu 
kitur. Santikiai su kitom sro
vėm ne tiek priklauso nuo Cen
tro Komiteto, kiek nuo pačių 
skyrių. Vienur Amerikos Lie
tuvių Kongreso skyriuje pri
klauso visos srovės, kitur ne. ą

Del. Andriulis: Centro Ko
mitetas privalo duoti direkty- 
vus, o jau jų pravedimas gyve
nimai! priklauso nuo skyrių ir 
kolonijų veikėjų. Reikalui iški
lus būtinai reikia tartis su ki
tom srovėm ir jų veikėjais ir 
pravesti bendrą akciją. Yra ko
lonijų, kur musų skyriai veikia 
bendrai su katalikų ir sandarie
čių srovėm ir pasekmės geros.

Del. Tiškus: Konferencijoj 
kaipo pavyzdis išstatyta Bosto
no Apskritis. Dėl ko Bostone 
taip gerai sekasi? Dėlto, kad 
visi veikia vieningai: ten nėra 
pasidalinimo į socialistus ir ko
munistus, bet tik yra Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius. Pas 
mus, Brooklyne, ne taip gerai.

Del. Lukoševičius: Iš raporto 
pasirodė, jog Centro Komite
tas yra nuveikęs nemažai. Atei
ty numatoma dar daugiau at
likti, tįk mes, skyriuose, priva
lome padėti centrui.

Del. Mizara: Negana surink
ta parašų po amnestijos petici
jom, bet čia jau ne Centro Ko
miteto kaltė. Taipgi įteikimas 
parašų Lietuvos atstovui Wash
ingtone nedramatizuotas kaip 
reikia. Mažai atlikta darbo abel
nai gelbėjimui politinių kalinių 
Lietuvoj. Centras turėtų susi
siekti (su Lietuvos žydais Ame
rikoje ir bent tūlais klausimais 
veikti bendrai. .

Po diskusijų Centj-p, Komite-j 
to raportas priimtas vifenbal-' 
šiai.

SKYRIŲ RAPORTAI.
Chicagos skyriaus raportą iš-1 

davė to skyriaus sekretorė dele
gatė E. Mikužiutė:

Chicagos komitetas po Cle- 
velaųdo Kongreso susirinko ir 
nutarė šaukti draugijų konfe
renciją gruodžio 20 dieną, 1936 
metų. Konferencijoj dalyvavo 
didelis organizacijų atstovų 
skaitlius, kurios turi ’virš 11,-. 
000 narių. Išrinkta pastovus 
veikimo komitetas iš 25 as
menų.

Komitetas surengė sėkmingą 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą vasario 16, 1937 m. Mi
nėjime ir prieš jį buvo vedamas 
vajus rinkti aukas Lietuvos po
litiniams kaliniams). ' Surinkta 
$318.63, kas perdvrtita centrali- 
niam komitetui.

Gegužės 2, 1937 m., tapo su
rengtas didelis bankietas puoš
nioj rubsiuvių svetainėj. Pelno 
jis davė mažai, bet ūpą žmonė
se sukėlė.

Kada mus pasiekė žinia, jog 
iš Lietuvos atvyksta sportinin
kai vedami Lietuvos fašistinės 
valdžios,' prppągandistų, musų 
skyriaus komitetas tinkamai 
į tai reagavo vietos spaudoj ir 
tų neva sportininkų žygis visai 
susmuko Chicagoje.

Spalio 9, 1937 m., surengtas 
Vilniaus užgrobimo minėjimas,

kuriame, be prakalbų, priimta 
tinkama rezoliucija.

Chicagos skyriaus komitetas 
padarė pareiškimą, kad jis ne
pritaria paramos rinkimui ir 
agitacijai bet kokio choro kelio
nei j Lietuvą, kol ten vyrauja 
fašistinė tvarka.

Gruodžio 19 d., 1937 m., su
šaukta draugijų atstovų konfe
rencija. Šį sykį jie jau atsto
vauja 15,000 narių. Delegatų 
buvo 145 nuo 72 organizacijų. 
Rezoliucijomis pareikalauta, 
kad Lietuvos politiniams kali
niams butų suteikta amnesti
ja. Išnešta rezoliucijos dėl Vil
niaus lietuvių persekiojimo, hit- 
lerizmo Klaipėdoj ir dėl gruo
džio 17 dienos perversmo Lie
tuvoj. Pasiųstos telegramos į 
atatinkamas įstaigas.

Chicagos skyrius nemažai 
pasidarbavo parašų rinkime po 
peticijomis dėl Lietuvos' politi
nių kalinių amnestijos, kurias 
man teko vežti į Washingtoną 
Lietuvos atstovybei. Tai įvyko 
prieš pat vasario 16 d., šių me
tų, kada Chicagoj buvo rengia
ma milžiniškas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas. Jokia 
kita sriovė nepajėgė pasilyginti 
su musų parengimu, kuris bu
vo ir anglų ir musų spaudoj 
minimas kaipo reikšmingiau
sias. Kitų parengimai buvo gry
nai bizniški ir neįvyko vasario 
16 dieną. Musų parengimas pu
blikos skaitliumi, muzika, cho
rų ir solistų dainomis ir pra
kalbų svarbumu buvo rekordi
nis.

šįmet birželio 19 d., turėjo
me pikniką. Tai buvo pirmas 
musų bandymas nepalankiose 
apystovose, nes Chicagoj kas 
sekmadienis įvyksta tuzinas ar 
daugiau piknikų, kuriuos ren
gia ir draugijos ir skirtingi biz
nieriai. Muzika, dainos ir pra
kalbos buvo svarbiausioji dalis 
musų parengimo. Dvasiniai jis 
buvo žvaigždė iš visų panašių 
parengimų, tik pelnu negalime 
pasigirti, nes uždirbome tik 
virš šimtą dolerių.

Amerikos Lietuvių Kongre
so idėja Chicagoj yra plačiai 
prigyjusi. Dirvą turime neapsa
komai plačią, tik reikia daugiau 
pasišventusių darbuotojų.

Bostono Apskričio raportą 
žodžiu išdavė del. Michelšoąas. 
Daug organizacijų įtraukta ir 
parengimai būną * pasekmių- 
giausi, nes visi vieningai vei
kią. Išleido atvirutes ir daug jų 
išplatino. Ant atviručių yra at
vaizdai Lietuvos, fašistinės val
džios nužudytų darbininkų ir 
valstiečių jr paajškinirhąs Sėtu
vių,•' anglų ir frančuzų kalbo
mis: “Lietuvos Fašistinio Tero 
ro Aukos.”, > Atvirutes žmonės 
noriai perka ir siunčia į Lietu
vą užadresavę fašistiniam ’vai
dininkam, klebonam ir kitiem 
valstybės atstovam. Ųž • pa
veiktus^ darbus Bostono Apskri
ty daug kredito priklauso Hiųl 
šono kolonijai.

Worcesterio Skyriaus rapor
tą išdavė del. Bakšys. Nureng
ta pasekmingas mitines, Lietu
vos nepriklausomybės' gynimo 
klausimu. Taipgi surengta mi
tingas Ispanijos demokratijos 
gynimo reikale, kuriame kalbė, 
jo drg. S. Michelsonas. Ispani
jos pagelbai surinkta aukų 
$300. Pageidauja daugiau vie
nybės.

r< t rBrooklyno; Skyriaus, del. Stą- 
kovas. SkyriuŠ . “netik veikia 
Brooklyne, bet pagelbsti susi
organizuoti skyriam apielinkės 
kolonijose. Del. Kreivėnas da- 
dėjo apie surengtas prakalbas 
Lenkijos ultimatumo Lietuvai 
klausimu.

New Jersey Apskričio rapor
tą davė del. Jamison. Apskritis 
seniau veikė kartu su Brookly- 
nu, bet dabar jau susiorganiza
vo atskirai. Pasekmės matomos 
geros.

(Bus daugiau)

Išgėdinęs 
metę m< 
blaškosi

Šiomis 
ciniai run 
Juozo Sta 
eiją.

Juozas 
žinoma, 
tais liepos 
Klebonišk 
išniekino, 
mažametę 
Už tai A 
Stankevičii 
metu sunk.

Stankevi< 
Apygardos 
klausimą, 1 
yra nenoru 
pakartojo i 
skunde. G 
kad Apyga 
riant kaltin 
čiaus protą, 
Įaustas ar 
"Tėve muši 
mechaniška 
sukalbėjęs, 
daryti ir kii 
Gynėjas p 
čiaus protą 
tirti.

Kalėjime 
giasi kaip 
iš kameros 
neima valgi, 
nešte nunešt 
kalėjimo pri 

I tobuso ture j 
j išnešti; su 
I nekalba, nie 
I linos nepažį 
I no viršinink 
1 aportą, k; 

wš kalėjimo 
a į psichiatrių 
/ Rūmai Ap 
i sprendimą ]

MARIAM! 
TILTO Nl 

MC 
Šiomis die 

polėje nusižt 
nė, žydu tau 
Velionė jau 
gyvena Mar 
jos vyras ver 
turos prekyb 

Irytą Vilkaviši 
ventojai matė 
apsiverkusią 
mu', šešupėn 
kd nuo aukšt 
tilto ir skęsd 
nesišauke pagi

NUŠOVĖ BĖ'
LIN

Šiomis dieno: 
niškes buvo ve. 
kalėjimo kalini) 
piu kasti.
Pataikęs pre 

Korikas pradėji 
jbėgo į mišką, 
iant buvo vieto. 
Norikas už . 

q buvęs bausti 
uikiujų darbų 
bsbatismės atlik 
įmetus.

‘ SUMUŠĖ ŽMOG 
DĖJO PRIEŠ T

‘ Netoli Kuršėnų 
felio stoties maš 
<ėbėjo ant beg 
šiogu. Traukiny, 
wytas. Paaišl 
(pilietį kažkas

į ’aiušė ir ji be sąi 
i Sėjo ant bėgių. P 

sbentas į ligonini 
' irtė Antanas Koi

SUGAVO 36 SV 
SALMON^ 

Zapyškio ž ve jis 
tinklu sugav 

^-^svarų lašišą 
Tai didelė .

“‘jams. Matyt, laš 
prieš vanden 

juros.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Lailn-slčių.)

Šitoj Katastrofoj Žuvo 60 Žmonių. MIESTELIS, IŠ KURIO PABĖGO ŽYDAI

A r Stankevičius Be
protis, Ar Tik Lošia i 

Beprotį?

Žentas Nušovė 
Uošvį.

Išgėdinęs ir nužudęs maža 
metę mergaitę, jis dabar 
blaškosi nesuvaldomas.
Šiomis dienomis apelia

ciniai rūmai Kaune sprendė 
Juozo Stankevičiaus apelia
ciją.

Juozas Stankevičius, kaip 
žinoma, praėjusiais me
tais liepos 3 d., prie Kauno 
Kleboniškių miške, pirma 
išniekino, o paskui nužudė 
mažametę T. Cveikinaitę. 
Už tai Apygardos teismas 
Stankevičių nubaudė 15 
metų sunk, darbų kalėjimo.

Stankevičiaus gynėjas jau 
Apygardos teisme kėlė 
klausimą, kad kaltinamasis 
yra nenormalus, tą patį jis 
pakartojo ir apeliaciniame 
skunde. Gynėjas tvirtina, 
kad Apygardos teisme, ti
riant kaltinamojo Stankevi
čiaus protą, jis buvęs pak
laustas ar moka sukalbėti 
“Tėve musų”. Stankevičius 
mechaniškai “Tėve musų” 
sukalbėjęs. Bet tai galįs pa
daryti ir kiekvienas idiotas. 
Gynėjas prašė Stankevi
čiaus protą per naują iš
tirti.

Kalėjime Stankevičius el
giasi kaip tikras beprotis: 
iš kameros niekur neina, 
neima valgio, į pirtį jį turi 
nešte nunešti, į teismo salę 
kalėjimo prižiūrėtojai iš au
tobuso turėjo nešte įnešti ir 
išnešti; su teismu jis nieko 
nekalba, nieko neprašo, mo
tinos nepažįsta ir tt. Kalėji
mo viršininkas jau parašė 
raportą, kad Stankevičius 
iš kalėjimo butų perkeltas 
į psichiatrinę ligoninę.

Rūmai Apygardos teismo 
sprendimą patvirtino.

Alytus. Alovės valse. Ba- 
zorų kaime tūlas Bagdona
vičius Juozas 25 m. amžiaus 
prieš metus apsivedė su to 
pat kaimo Janušauskaite, 
bet nesugyveno. Liepos 23 
dieną smarkiai ją sumušė. 
Sumuštoji nubėgo pas tė
vus rengėsi važiuoti pas gy
dytoją. Apie tai sužinojęs 
Bagdonavičius dviračiu at
važiavęs į Alytų nusipirko 
šovinių ir grįžęs, Bazorų 
'aukuose sutikęs važiuojan
čius į Alytų šovė; norėjęs 
abu nušauti, bet žmonai ne
pataikęs, tik uošvį Janu
šauską Aleksandrą apie 60 
metų mirtinai peršovė.

Nusikaltimą padaręs, J. 
Bagdonavičius pabėgo j lau
kus ir pasislėpė.

GIRTAS AUTOMOBILIS
TAS SUVAŽINĖJO DVI 

MOTERIS.
Biržai. — Liepos 17 grįžo 

iš Pabiržės atlaidų namo 
Strautnikienė, 28 metų am
žiaus, su Mezdaite, 5 metų 
amžiaus, Likėnų kaimo, Pa
biržės valsčiaus. Jos ėjo Pa
biržės—Likėnų plentu. Vos 
tik išėjus iš miestelio, neti
kėtai iš užpakalio prisivijo 
jas automobilis. Automobi
lis šokinėjo iš vienos pusės 
plento į kitą pusę, nes vai
ruotojas buvo girtas.

Abi ėjusios papuolė po 
automobiliu. Mezdaitei au
tomobilis sudaužė galvą ir 
ji tuojau mirė, o motina vi
sa sulaužyta. Ji ilgą laiką 
buvo be sąmonės. Motinai 
nėra vilties pasveikti. Tai 
vis valstybinės degtinės h 
aukos.

Jamaikos saloje, netoli nuo Kingstono miesto, anądien įvyko baisi traukinių katastrofa, 
kurioj vienas traukinys perplovė kitą. Šis vaizdelis parodo sutrupintus vagonus ir susto
jusius aplinkui keleivius, kurie išliko gyvi, šešiasdešimts žmonių čia buvo užmušta ir 
keliasdešimts sužeista.

bufetui su degtine, alum ir 
užkandžiais. Po baisios tra
gedijos čia dabar turtingi 
smilgiečiai geria ir dainuo
ja.

Buvo turgaus diena. J res
toraną suėjo būrys žmonių. 
Visi tarpusavy glamosčia- 
vosi; matyt, gimines. Susė
do aplink didelį kertuotą 
stalą; — Jurgi, ar tu neži
nai, kad čia buvo užmušti 
keturi žydai ir jų tarnaite?

ATLEIDŽIAMI PENKI 
KAPELIONAI.

Teko patirti, kad Švieti
mo m-ja kreipėsi raštu į Ku
riją prašydama skirti nau
jus kandidatus — kapelio
nus j Raseinių, Šėtos ir tris 
Kauno gimnazijas. Dabarti
niai trys Kauno gimn. kape
lionai: kun. Gudas, kun. 
Stankevičius ir kun. Raila 
ir Raseinių ir Šėtos kapelio
nai savo pareigoms netinką.

Ne per senai Smilgiuose į- 
vykusi šiurpi žmogžudystė 
išgarsino šio miestelio var
dą netik savame krašte, bet 
ir kaimyninėse valstybėse.

Smilgiai greičiau bažnyt
kaimis, o ne miestelis, čia 
gyvena vos apie 600 žmo
nių. Miestelis menkas, bet 
už tai apylinkės gražios ii 
turtingos. Pagal savivaldy 
bės departamento paskelb
tus duomenis, turtingumo. L . - 
atžvilgiu Smilgiai po Jonis-—A, ha, už tai^va,^lurek 
kio valse, užima antrąją 
vietą.

i Smilgių valse, ūkių dau
gumas stambus: 50—-70 ha. 
20 ha ūkį turįs ūkininkas, 
nors ir pažangiai besitvar-1 
kąs, laikomas mažažemiu ir 
didesnėms reformoms ne-, 
pajėgiu.

i šiame valsčiuje šįmet pa- j 
vėluotai prasidėjo vasaros 
darbai. Nors rugiai dar ga
jai žali, tokiu pat žalumu 

, banguoja čia itin derlingi 
žieminiai kviečiai, bet dobi
luose jau mitriai sukasi dal-

'gės. Varomuose baruose pio- 
jvėjų mažai, o mažai todėl, 
kad šiandien visuose ukiuo- 

Dabar Tegul Mane Užmuša.” Sako Kai- ^k/aučiama darbininkų 
mietis, Nužudęs Kaimyną. I , Kol dar nebuvo vasarinės 

_____  I darbininkų emigracijos į

čiui pilnai užtekdavo darbi
ninkų, atvykstančių iš Ute-

Šeduvos vals., Panevėžio lė Maračkiną; 
ap., gyventojas Antanas pripažino 
Maračkinas labai nesugyve- anksto apgalvotai Brazaus- 
no su savo 1 
zausku. J 
kita, buvo nesąžiningas, va- mo. 
giliaudavo, tai Brazauskas f 
jam keldavo bylas. Marač- namojo

• Maračkina Latviją, Panevėžio apskri- 
sąmoningai, iš

;o kaimynu Bra- ką nužudžius ir jį nubaudė n.os jr Ukmergės apskr., ku- 
Maračkinas, be ko 15 metų sunk, darbų kalėji-.Ue dabar kelią rado kitur.

w * • * I I n K i n 1 vi Ir 11 cJ/U/n itin

kur buvo iškaba Šolom... da
bar Šakenis. Žydams Pogu- 
žinskis buvo baisesnis už 
viską. Žinai! Ale buvo geri 
žydeliai...

Visa Smilgių prekyba ati
teko musų ūkininkams. Jie 
jau stambus prekybininkai, 
šiuo verslu moka verstis. 
Prekyboje nesamdo jokių 
padėjėjų, klijenturą aptar
nauja savo šeimų pagalba.

Vakarop, turgui išnykus, 
į miestelį iš tolimos apylin
kės atadulino “kromą” ant 
pečių nešinas senas žydelis. 
“Kromą” atrėmė ant tvo
ros, pasispyrė lazda ir atlei
do kinkas trumpam poil
siui.

—Pas ką nakvosi, seneli? 
Čia žydų nėra.

—Ui, suk jam galai tą 
Smilgiai. Čia pyktas dvasias 
tegu gyvena. Aš einu nach 
Rozalimą...

Ir taip dabar visi žydai 
vengia Smilgių, miestelio.

MARIAMPOLĖJE NUO 
TILTO NUŠOKO ŽYDE 

MOTERIS.
Šiomis dienomis Mariam- 

polėje nusižudė Goldfarbie- 
nė, žydų tautybės moteris. 
Velionė jau daugelis metų 
gyvena Mariampolėje, kur 
jos vyras verčiasi manufak
tūros prekyba. Jau anksti 
rytą Vilkaviškio gatvės gy
ventojai matė Goldfarbienę 
apsiverkusią išeinant iš na
mų'. šešupėn velionė nušo
kti nuo aukšto Vilkaviškio 
tilto ir skęsdama visiškai 
nesišaukė pagalbos.

(NUŠOVĖ bėganti ka-
M ? LINĮ.

’ /Šiomis dienomis į Prove- 
niškes buvo vežama Kauno 
kalėjimo kalinių grupė dur
pių kasti.
> .Pataikęs progą, kalinys 
Novikas pradėjo bėgti. Jis 
jbėgo į mišką, kur begau- 
dant buvo vietoje nušautas.

Novikas už arklių vogi- 
pią buvęs baustas 8 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
tos bausmės atlikęs tik dve
jus metus.

SUMUŠĖ ŽMOGŲ IR PA
DĖJO PRIEŠ TRAUKINI.

Netoli Kuršėnų geležin
kelio stoties mašinistas pa
stebėjo ant bėgių gulintį 
žmogų. Traukinys buvo su
stabdytas. Paaiškėjo, kad 
tą pilietį kažkas smarkiai 
sumušė ir jį be sąmonės pa
dėjo ant bėgių. Pilietis nu
gabentas į ligoninę. Jo pa
vardė Antanas Kontautas. ■

SUPUVO DAUG ŠIENO 
IR DOBILŲ.

Kamajai. Musų apylinkė
je liepos mėnesio pradžioje 
kaip prasidėjo lietus, taip 
beveik kas dieną lyja. Dau
gumos ūkininkų laukuose 
supuvo šienas ir dobilai.

Bendrai paėmus, pašaro 
šįmet bus labai maža, dobi
lai blogi, pievos mažai 
lia, ir tą patį šieną lietus 
pūdo.

ze-
su-

KIRVIU SUKAPOJO 
ŽMONĄ.

Užuguosčio (Trakų aps.) 
apylinkės Bunciškių kaimo 
ūkininkas Venskus savo 
žmoną kapojo kii-viu. O kai 
nuo jo kirvį atėmė, tai tuo
met jis paėmė peilį ir peiliu 
piaust’ė. Jis savo žmoną taip 
sunkiai sužalojo, kad vos 
atvežė į Aukštadvarį pas 
gydytoją Mongirdą, kuris 
suteikė pirmąją pagalbą ir 
liepė vežti į Kaišiadorių li
goninę. Bet ji ir šiandien te
beguli ligoninėje ir labai 
maža tėra vilties išgyti.

A. PANEMUNĖJE STEI
GIAMA LĖLIU IR ŽAIS

LŲ DIRBTUVĖ.
Kauno statybos komisija 

leido veikti p. Fritz’o Bern- 
šteino lėlių ir žaislų dirbtu
vei, kurią steigia A. Pane
munėje, Vaidoto gatvė 23 
numeris

SUGAVO 36 SVARŲ 
SALMONĄ.

Zapyškio žvejis P. Bra
zaitis tinklu sugavo Nemu
ne 36 svarų lašišą (sahno- 
ną). Tai didelė retenybė 
žvejams. Matyt, lašiša buvo 
atėjus prieš vandenį iš Bal-1 
tijos juros.

IŠ LENKIJOS ATVYKO 
DARBO INSPEKTORĖ.
Šiomis dienomis i Kauną 

iš Lenkijos atvyko Torno 
apygardos darbo inspektorė 
ponia Ginet. Vakar ji ap
lankė musų Darbo inspekci
jas ir susipažino su darbo 
apsaugos reikalais Lietuvo
je. Ginet i Lietuvą atvyko 
privačiais reikalais pas sa
vo gimines, kurios turi dva
rą Kėdainių apskrityje.

PALANGOJE VASAROJA
100 SVETIMŠALIŲ.

Gautomis žiniomis šiuo
metu Palangoje jau vasaro- o Maračkinas turėjo revol- 
ja per 100 svetimšalių iš verį. Iš vestuvių juodu išėjo 
Lenkijos, Latvijos, Anglijos nekartu, bet miške susitiko, 
ir kit.

Iš viso Palangoje jau yra 
3573 įregistruoti vasaroto
jai.

RADO NEMUNE VYRO 
KŪNĄ.

Ti£s Marvos dv. iš Nemu
no ištrauktas vyro apie 30— 
40 metų amžiaus kūnas, 
kuris, matyt, jau ilgą laiką 
buvęs vandeny, nes jau api
puvęs ir iš .veido negalima 
pažinti. Jo asmenybė dar 
nenustatyta. Skenduolis be 
švarko, tik apsivilkęs odi
nėm kelnėm ir ilgais batais.
IŠTRĖMĖ NELEGALIĄ 

MOKYTOJĄ. ■>
Kauno komendantas į Bir

žų apskritį ištrėmė Sofiją 
Mingolaitę už tai, kad jį bę 
leidimo mokius vaikus. r
fikėjimų Istorija. Parašė P. D. Ch'ani 

tepie de la Sausaye. Teologijds pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 nusl 
<u daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
lievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
iventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
lamis. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina................................................47 00

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

TarP New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą
Kelionė prasideda ir baigiami švedų Amerikos Linijos laivais. 

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

Nereik švedų vizoi keleiviams j Lietuvų per švedijų.
paivų išplaukimai iš

DROTTNINGHOLM:
GR1PSHOLM:

KUNGSHOLM: ___ ___ ......
Platesnių žinių ir laivakorčių krepkitės j

vietinį laivakorčių agentų, arba ,

New Yorko:
Rugsėjo 1, Rugs. 24

Rugsėju 7, Spalio 1
Rugsėjo 14, Spalio 28

SWEDISH AM ERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

I Darbininkų stoką itin jau- 
Rumai atsižvelgė į kalti- c^a stambių ūkių Smilgių 

_____ ____ > socialinę būklę,i valsčius. Čia vasarą labai 
kinui buvo iškeltos kelios'kad jis 3 ha žemes savinin- daug samdoma padienių 
bylos ir jis nubaustas iš su-' kas ir kelių mažamečių vai-, darbininkų. _ , 
dėties 9 men. paprasto kalė- ■ kų tėvas, 
jimo. Del tų bylų Marački-’ pirmas kirviu 
no santykiai su Brazausku 
buvo labai blogi, vienas an
tram keršijo, rengėsi vienas 
antrą užmušti, nors už tai ir 
reiksią “kalėjime suputi,” 
kaip Maračkinas dažnai sa
kydavo.

Praėjusių metų rudenį, 
buvo vienos vestuvės, ku
riose svečiais1 buvo ir Ma
račkinas su Brazausku. Kai 
įšigėrė, tai pasidarė nesu
taikomi priešai ir abu ren
gės persiimti. Brazauskas iš 
vestuvių išėjo kirvį nešinas,

socialinę būklę,; valsčius. Čia vasarą labai

' Smilgių ūkininkai, be pa
vyzdingo ūkininkavimo, y- 
ra savo krašto pramoninin
kai. Jų rankose yra visi ma
lūnai, lentpiuvės, kuliamo
sios ir vilnų kariamosios 
mašinos ir kt. Dalis jų ne iš 
pamėgimo, bet iš reikalo 

I pasidarė prekybininkais.
Kai žiaurusis Pogužins- 

kuriam buvo įvykdyta

Iš bylos aplinkybių išeina, 
kad Brazauskas kirviu puo
lė Maračkiną ir perkirto jo 
batą ir koją. Brazauskas, 
tuo žygiu savo užpuolimą ir 
baigė, nes buvęs girtas ir nu
griuvęs. Tuo metu Marač- 
kinas pasipiovė alksniuką 
ir juo pradėjo Brazauską 
mušti.
smūgių Brazauskas buvo 
negyvas.

Apygardos teismas pa
neigė versiją, kad Brazaus-

kad Brazauskas 
i kaltinamąjį 

puolė, o jeigu kaltinamasis 
Brazauską butų norėjęs nu
žudyti, tai butų galėjęs iš 
karto nušauti, ir tt. Kaltina
masis rankas iškėlęs, verk
damas šaukė: “Pasigailėkit 
manęs, sumažinkit bausmę ! I 
Verčiau tegul mane užmuš, 
o-aš kito niekuomet nemu-,kis, 
šių, pirštų neprikišiu!...” ! mirties bausmė, išžudė pen-

Rumai Maračkinui baus-jkių asmenų Foigelio šeimą, 
mę sumažino ligi 5 metų išgąsčio pagauti likusieji 

žydai diena po dienos pra
dėjo iš miestelio kraustytis. 
Paskubomis turtą likviduo
dami ir namus parduodami 
taip jau išsikraustė Birma- 
nas, Kušlianskis ir kt., kurių 
buvo šešios šeimos. Beliko 

policininikas J.,tik vienas batsiuvys Misus- 
Padarius kvotą cinas. Savo prekybos jis ne

sunk, darbų kalėjimo.
VILKAVIŠKY "POLICI
NINKAS NUŠOVĖ PO

LICININKĄ.
Vilkaviškio mokomojo 

būrio bendrabutyje buvo 
nušautas 
Jurkūnas, 
paaiškėjo, jog Jurkūną nu- beplečia ir laukia momento, 
šovė jo draugas policinin-. kuomet patogiau galės išsi
kas Jonas Karnočius neat-' kelti.

Namus, kuriuose žuvo 
Foigelių šeima, nupirko St. 
Eringis ir juose atidarė ne- 

I mažą restoraną. Foigėlib 
j manufaktūros krautuvėje 

Praėjusį šeštadienį prie (laikytasis bufetas, už kurio 
Šančių, Nemune besimau-' žuvo savininkas su auginti? 
dydamas nuskendo darbi ne, užleido vietą restorano 

ninkas Juozas Mackevičius. --------------------------- ;----------
kas turėjęs kirvį ir juo puo 'Skenduolis dar nesurastas.

Po kelių nelemtų

sargiai vartodamas pistole
tą. ;
BESIMAUDYDAMAS 

SKENDO.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

NU-

ne, užleido vietą restorano

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEOE. 
Siunčiant per paš-

garsinimai į tos 
nespėjama patai-

kad garsinimas nesust- 
syklu su pagarsinimu

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlttracljon 
LIO VAKARO,
tą, reikia pasiųst Is anksto, kad pa> 
siekti) mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti 
sąvaltės numerį 
pint.

Norint, 
trukdytų,
reikia siųsti Ir mokestį.

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

Už pajieškojimus darbininkų/ par.- 
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už zod|. Standes
nėm raidėm aųtgnlvls—\5c. extna. t

•‘Keleivio” prenumeratoriams už* 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajlcško. 
Jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos. r

“KELEIVIS,” 2S3 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Knygoje yra trijų rusiu eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOM. 

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK fl.00.

Audimo apdarais Si.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

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

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

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai! 4 1

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

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti, metąi 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, įdomūs ir naudingas.

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

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

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

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

Adresas;
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 33. Rugpiučio 17 d., 1938.

Vietines Žinios
PATRIOTUS APĖMĖ KO- 

MUNISTOFOBIJOS 
KARŠTIS.

Bostono Universiteto prezi
dentas pasmerkė “profesio

nalius alarmistus.”
Amerikoj yra daug tokių 

žmonių, kurie aukščiausiu 
savo gyvenimo tikslu laiko 
“ginti amerikonizmą” ir 
atakuoti kitokius “izmus.” 
Dabartiniu laiku jie įsikan
do “komunizmą.” Komuniz
mas esąs didžiausis Ameri
kai pavojus: komunistai ap
sėdę Amerikos mokyklas, 

' darbininkų unijas ir net 
Hollywoodo aktorių koloni
ją

Kalbėdamas apie šituos 
komunizmo ėdikus, Bosto
no Universiteto preziden
tas Daniel Marsh pavadino 
juos “profesionaliais alar- 
mistais.”

Aš nesu komunistas, sako 
p. Marsh, bet aš nekenčiu tų 
žmonių, kurie nuolatos da
lija “saloninių rausvųjų” ir 
“slaptųjų komunistų” sąra
šus ir plepa,; kad visi, kurte 
tik nesutinka su jų atsiliku
siomis pažiūromis, yra 
“Maskvos samdiniai.” 

. Šitie; profesionalus alar- 
mistai, pasivadinę patys sa
ve “amerikonizmo gynė
jais,” tikrumoje daugiau 
komunizmui .pądeda, negu 
tie, kuriuos jiė vadina “Mas
kvos samdiniais.”

“Aš nesakau, kad jie tai 
daro sužiniai. Bet jie tai da
ro per savo žioplumą, nes 
riuolatos triubydami apie 
komunizmo pavojų jie labai 
komunizmą išreklamuoja. 
Norint, , kad komunizmas 
nesiplatintų, 
mažiausia apie jį kalbėti.”

Tie fanatiški patriotieriai 
kelia apie komunizmo pavo
jų tiek daug lermo,kad Kon
gresas ir įvairių valstijų le
gislatures yra priverstos 
skirt komisijas ir finansuoti 
jas, kad tą pavojų ištirtų. O 
ką tie tyrinėjimai parodo? 
Jie parodo publikai, kad 
komunizmas yra tam tikras 
darbininkų judėjimas ir jis 
nėra toks raguotas, kaip jj 
piešia tie profesionalus 

alarmistai. Taigi, vietoj ko
munizmui pakenkti, jio jam 
padeda. Kongresas paskiria 
pinigų kad parodyt Ameri
kos visuomenei, jog komu
nizmas visai nereiškia, kad 
rusai atvažiuos Amerikon 
revoliuciją kelti.

Komunizmas- turi daug 
klaidų, sako prof. Marsh, ir 
norint jį kritikuoti, reikelų 
visai ramiai ir šaltai tas i 
klaidas visuomenei nušvies- J 
ti. Tai butų geriausis vais- j 
tas prieš komunizmą. Bet. j 
kuomet musų patriotieriai1 j 
užsidega komunistofobijos 

karščiu ir pradeda šaukti, j 
kad komunistus reikia nai- j 
kinti, tai ir nekomunistai ta- | 
da pradeda komunistams j 
simpatizuoti. Taip buvo ir i.

reikėtų' kuo

su krikščionybe, sako prof. 
Marsh. Kuo pikčiau ji buvo 
persekiojama, tuo daugiau 
ii platinosi.

KE
DARBO ŽM

Prennn 
Amerikoje ... 
Pietų Amerikc 

Kanadoje ir
Prenumei 

Amerikoje ... 
Kanadoje ir ki 

Valstijų .,. 
Apskelbimų k 
Kreipiantis su 
adresuokite:

K E
253 Broadwaj

Vieša padėka.
Šiuomi aš dėkoju ponui 

min. B. F. Kubiliui už jo ge
rą širdį ir padėtas pastan
gas sutvarkyt mano reikalą 
Lietuvoje. Aš žinau, kad j 
reikėjo į tą reikalą įdėt' 
daug darbo, o aš būdama 
beturtė atlyginti už tai tin
kamai neišgaliu. Todėl šiuo- 

Draugui Meliniui “Kelei-'mi palinkiu Tamstai geriau- 
vis” reiškia gilios užuojau- sios sveikatos kad ir kitiems 
tos.

Mirė Melinio žmona.
Pereitą sąvaitę Randol- 

phe mirė musų gero draugo 
ir pažangaus Lietuvių Ūki
ninkų Sąjungos veikėjo Me- 
inio žmona. Nelabai senai 

draugai Meliniai palaidojo 
jau užaugusią savo dukterį, 
o dabar žiauri mirtis išrovė 
ir šeimynos motiną.

SLA. piknikas buvo gausus.
Pereitą nędėldienį West- 

boroj buvo ŠLA. kuopų pik
nikas. Žmonių galėjo būti 
apie 2,500. Suvažiavusius 
pasveikino SLA. preziden
tas adv. Bagočius. Plauki
mo lenktynėse geriausia pa- . . _
sižymėjo Edmundas Ket- anglių kompanijos, 
virtis. Iš moterų bei mergi- pačią dieną užgriuvo jį ang- 
nų plaukikių geriausia pasi- lis ir užmušė.
žymėjo p-lė Eleonora Lukas pĄRSIDūoDA NAMAS ’ 
-s South Bostono. Bėgimo ]R B1ZNIS_VA1{IETY ST()KB 
lenktynėse laimėjo Al. Esu tame bizny 12 metų, apyvar-
Čiulis iš Walpole. Moterų ir tos darome virš $100 sąvaitėje. Prie- 
mergaičių bėgimo lenktynė-.“g "ui
se geriausia pasižymėjo p-le Į 295 D Street, So. Boston, Mass.

Gavo darbą ir tuoj buvo 
užmuštas.

Ilgai išbuvęs be darbo, 
Percy Thitodeu pereitą są
vaitę pradėjo dirbti prie 

Bet ta

musų lietuviams galėtumėt 
patarti tinkamai būtinuose 
jų reikaluose.

Mrs. S. Yonauskiene.

lis ir užmušė.

Bostone dideli karščiai.
Šį panedėlį Bostonas tu

rėjo 93 laipsnius karščio. 
Oro biuras sako, kad tokių 
kaitrų šituo metu čia nebu
vo jau per 66 metus.

Italas Russo subadė pei
liu savo mylimą merginą, 
Sarah Cusinottą, kuri atsisa
kė už jo tekėti. .

Antanina Roach ir p-lė N.
r. i - i______L- 1 H ... MBalikonyte.

Extra susirinkimas.
Bendras LSS. ir LDD. kuo- 

pų susirinkimas bus pelny
čio j rugpiučio 19 nuo 8 va
kare, “Keleivio” oŲse, ben
dro pikniko reikalu.

Malonėkite abiejų kuopų 
nariai būtinai dalyvauti.

W. V. Anesta.
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Subatos vakare, rugpiu
čio 20, bus LSS. 6 apskričio 
valdybos ir pikniko rengi
mo komisijos susirinkimas, 
“Keleivio” ofise, nuo 8 va
kare. Kuopų atstovai būti
nai malonėkite dalyvauti.

W. V. Anesta.
-y--- 4- — ‘

Radio Programa.
šeštafliėnio

Rugpiučio 20, perstotį WO
RE, 920 kil., 8 :00 ryte, bus ' 
sekantis: (1.) 'Dainininkai 
Yvonne ir Robert Audickai; 
iš Dedham, Mass. (2) D-ras1 
Jonas Repšis iš Cambridge, i 
paaiškins apie sveikatą. (3) 
Žinios. (4) Radio kontestas.

Sekmadienio programa. 
Rugpiučio 21, pėr stot) WO
RE. nuo 9:30 iki 10:00 ryto, 
bus sekantį: (1) Longino 
Buinio, Jr. orkestrą, iš Cam
bridge. (2) Akvilė Siauriutė, 
dainininkė iš Dorchesterio. 
(3) Longinas Buinis, J r. 
smuikininkas iš Cambridge.

Prašome parašyt savo į- 
spudžius apie tas programas 
į stotį WORL, Lithuanian 
Program, Boston, Mass.

Steponas Minkus.

tai

Pirmas Naujosios Anglijos Motėm Sąjungos

PIKNIKAS i
Įvyks ateinančio j nedėlioję,-

21 RUGPIUČIO AUGUST, 1938
MAPLE PARKE — METHUENE, 

LAWRENCE, MASS.
Naujausia ir įdomiausia pikniko pažymė bus, tai 

RANKŲ DIRBINIŲ PARODA, kuriai daugelis 
moterų atsiunčia rankų darbo daiktų net iš tolimų
jų valstijų. Šis moterų suruoštas piknikas bus pa
įvairintas maisto pagaminime; taipgi ir programos 
sudaryme. Atsilankiusieji į pikniką taipgi turės pro
gą laimėt 6 pinigines dovanas. Rengėjos kviečia vi
sas apielinkės moteris ir-vyrus į šį rūpestingai ren 
giamą pikniką atsilankyt.

ta
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Bendras Massachusetts Lietuvių
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LABOR DAY 
September 5

Vose Pavilion

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

$150.00 Dovanu
GRYNAIS PINIGAIS ANT ĮŽANGOS TIKĖTŲ 

Rengia 50 Organizacijų KOMITETAS.

Maynard, Mass.

SMAGIAI PRALEIST LAIKĄ IR 
GARDŽIAI PAVALGYT GERIAUSIA

worcesterio lietuviai.
PRIĖMIMAS IR MIL1TARIS

BALIUS
BLINSTRUB'S

C. SALĖJE, 
Worcester, Mass.

Amerikos Legijono Stepono Dariaus Postui ir 
Pasaulinio Karo Veteranams, įvyks,

RUGPIUČIO (AUG.) 19,'1938
t 1 ■ ;• >

L. N.
12 Vernon Street,

Dalyvaus Dirvelio Orkestrą ir Dariaus Posto Benas. .
Laike Massachusetts Valstijos Amerikos Legijono 

Seimo į Worcester} atvyks desėtkai tūkstančių pašau 
Jio kai'o veteranų. Tai šis balius duos progos arčiau su 
sipažinti su vieninteliu lietuvių Amerikos Legijono posto 
nariais ir kitais musų veteranais. Nuoširdžiai kviečiame 
visus karo veteranus ir abelnai \ įsus lietuvius šiame ba
liuje dalyvauti. Pirmą kartą Worcesteryje dalyvaus Ste
pono Dariaus Posto Benas, kuriam skiriamas visas šio 
parengimo: pelnas. < RENGĖJAI.

SOCIALISTŲ PIKNIKO 
BELAUKIANT.

Rugpiučio 28-tuntą 
Visi lietuviai rukrunta. 
Apžiūrėt fordukiis— 
Pikniks Roxburyje Jjus.

Rengia broliai bostoniečiai. 
Socialistai ir darbiečiai;
Prisidės ir kembričiečiai, 
Visi musų pažangiečiai.

Puiki vieta Caledonaa, 
Tartum Lietuvos Birštonas: 
Čia pro šalį teka upė, 

.Lyg antroji but Šešupė.

Prie upelio yr’ kalnelis 
(Kažin kaip jj pavadinus); 
Vėjas ošia po pušyną, 
Žmogui širdį atgaivina.

O pakalnėj gražios pievos. 
Kur smalsuolės inusų Jievos 
Stropiai skins sau ramunėles— 
Bus močiutėms arbatėlės.

O svetainės toks didumas, 
Toks šokikams patogumas, 
Kad kiekvienas trepsi, šoka,
Ar kas moka, ar nemoka.

Ir orkestras bus toks slaunas, 
Tartum grotų visas Kaunas— 
Polką, valcą ir kadrili. 
Kuriuos visi labai myli.

Taigi visi bostoniečiai, 
Kembričiečiai, br ai ton iečiai, 
Caledonan urmu hraukit, 
Norwoodieciy tenai laukit.

Bet nereiks jum laukti musų. 
Mes pirmieji ten pribusim; 
Kol jus miestai atvažiuos, 
Jau čia Norwoodas dainuos.

Lukšių Juozas.

MODERNIŠKAS
Geležies Reikmenų

ŠTORAS
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ* 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkiu 
reikmenų iš geležie*. SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iŠ gu
mos, etc.

Geriausis Tavoms, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto. k 

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

411 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948.

RES. 251 CHESTNUT AVE., 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Telefonu 21114
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1»7 SUMMER STREET,

LAWRENCE, MASS.

12
5.
9.
12

i NO. 34

Fašist;
PlanąSKAUDUSCHAMBE1POL1T

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS.

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
I“aveik*lu?.

PADIDINA IR JNFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIKUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.^ 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE„

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 6208.

' LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai
Apžiurėkit

Šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
mylių ant 1 galiono gazolino. Su
taupysi daug pinigų. Jei turi se
ną karą, mes duosim gerą kainą. 
Atvažiuok pas mus ir klausk J. 
PETERSONO. Galiu suseivint 
jums nemažą nuošimtį. Parduo
dame FORDUS ir LINCOLN- 
ZEPHYRUS — naujus ir pavar
totus, ir daugybę kitokių pavarto
tų karų turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3400.

vienur skaito 
brangiau, o kitur pigiau.

TODĖL, kad nekurie storai turi mokėt bran- 
gesnias randas už kitus.

KUOMET jus perkat SOUTH BOSTON HARD
WARE, visados tą patį tavorą gaunat daug pi
giau, negu kitur.

TĖMYKIT
M 
Č 
tS

M 
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Ready mixed

O)

j Tel. 28624 Gyv. 31132
\l)r.Joseph A.Gaidis

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 

nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

j AKIŲ DAKTARAS
I Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
J zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

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

BOSTON. Telcf. Lafayette 2371
j arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Isegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiepinu 
ir abblyopiškose (aklose) . aky
se sugrųžinu šviesa tinkamu 
laiku. •
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broadway, So. Boston, Maso.

MEDICINOS DAKTARAS

H. M. LANDAU
Specialistas Veneriškų ir 

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

JTill ag e Grill
VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. . 

GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 
Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

VAl DOV ĮLĮS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI 1 

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50» ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos vakaruškos, Visiems daug smagumo. 

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,
UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas I) STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

t

Prancūzija gal 
ną ginklams 

valdi

Šią sąvaitę 
šistų generolas 
nešė “nesikiši 
jai,” kad jis 
jos pasiulytuo ji 
limiems kareiv 
nijos ištraukti.

Kadangi siti 
vo sugalvota 
premjero Char 
buvo žinomas 
jos Planas,” t< 
mas yra skai 
Chamberlainui. 
tai Anglijoj 
garsiai reikalai 
laino galvos, k< 
ryti jį laukan ii 
Chamberlain;

galvojęs šitą p 
norėjo jį p rave 
iii pateisinti 
nusistatymą 
užsienių reikž 
ideną. Edenas 
u Mussoliniu 

■tartis bus gali 
f kai jiedu ištrai 
r jos visus savo 

ginklus—ne pi 
beriamas ūžta 
lino iš viėtoš :

. su Italija ir V 
reikia padarj 
sutartį, o tuom 
savo armijas 
mo. Ir jis pradi 
gauti fašistir. 
bėms, kad pa 
nusistatymą. Pi 
džio mėnesį ji 
Mussoliniu ir 
sutartį, bet iki 
nis neatšaukė i 
savo fašisto iš I; 
da daugiau jų U 
tė. Chamberlai 
per “nesikišimo 
pasiūlė pačioms 
ėioms pusėms I 
vežti visus sveti] 

; reidus. Respublil 
. sybė su tuo sutiki 

tį lyderis Franco 
h ir dabar tą pla 

“0 ką, ar mes 
hd taip bus?” šai 
Anglijoj Chamh 
Rentai. >. , 
Anglijoj yra te 

^ias, kad šitą 
hnco atsakymą 
įsiavęs pats Mus 
jduo Chamberla: 
•«ko pasibučiuo 
tons Chamberlain 
ftėiasi prasčiau, 
"^ną prarijęs.
Danijoj tuo ta 

^aos kovos.
atakuoti ir č 

^.lojalistai visur 
"5 šį panedėlį fi 
7° pradėjo puoi 
j* atskiruose fre

Gandezos fror 
.^laguero fronte, 
.■«trarnaduros fix 
pa visur būva t 
. pradžių orlaiviai 
Jas; po to ritasi 
^juosžygiuo 
į?: Bet gerai 
& sudaužė

Įr kulkas vai dr 
^■nė jų pėst 
M sąvaitę f

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

MUSŲ KAINAS:
Pure linseed oil Paini, gal. 2.25 
White Enamel,
1 coat Enamel, colors 

and white,
Varnish,
Spar Varnish, 
Sub. Shellac 5 lb.
5 lb cut pure Shellac gal. 1.10 
Wall-paper, 5c. up single roll

gal. 1.50

gal. 2.25
gal. 98c.
gal. 1.75

cut gal. 95c.
64“ S

O
Paint, gal. $1.00

(Tos Kainos tik per trumpą laiką.)
Ir kitus tavorus pas mus pirksite pigiau. Ateikite 
persitikrinti.
SOUTH BOSTON HARDWARE, INC.

J. KLIMAS, Vedėjas.
290 BROADWAY, SOUTH BOSTONE.

(Prie D street kampo) Tel. SOU 1756

| 28 METAI PATYRIMO
k KUOMET TAU BUS REIKALINGAS
įį LAIKRODIS, ŽIEDAS, LENCIŪGĖLIS
b arba kitokie auksiniai, sidabriniai daiktai, tai 
įį VISUPIRMA UŽEIK PAS MUS.
b Užlaikom geriausius 'Waltham, Elgin, Hamilton, 
b Bulovą. Vėliausios mados, didelis pasirinkimas, 
b Šliubinių žiedų, Engeidžment Deimantų, Vestų
si vių ir Gimimo dienos dovanų pasirinkimas.
k Geriausiu kompanijų RADIOS,- SKALBIAMŲ 
S MAŠINŲ,-FRIGID A IRĘ'Šaldytuvai, Namų ap-

valymui Mašinos, Aliejiniai PEČIAI.
b PATAISOME Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Per-
R dirbam į vėliausios mados pigiai ir gerai. Duodam 

lengvais numokėjimais.
b Roland Ketvirtis — Laikrodžių, žiedų ir akinių tai- 
b symo ekspertas.
n Edmund Ketvirtis — Elektrikos suvedimo, 

nių Pečių įdėjimo ir pataisymo ekspertas.

ROLAND KETVIRTIS &
8 322 BROADWAY, SO. BOSTON, 
O j Tel. SOUth Boston 4649

Alieji

CO.
MASS

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Pcrkraustom 
čia pat ir i to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

j NORINT PIRKT AR PARDUOT 
j NAMUS ARBA INšIURINT 

GERIAUSIA PAS >.

:Edw. L. Hopkins
! 362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

BAYVIEW !
MOTOR SERVICE

Telephone
So. Boston 

1053
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kcinon Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisomo Automobiliui ir 
Trokus visokių išdirbyačią.

Peter Trečiokai ir
Joa Kapočiuuaa — savininkai.

Taisymo ir demonttravimo vista:
1 HAMLIN STREET 

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


