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SKAUDUS SMŪGIS 
CHAMBERLAINO 

POLITIKAI.
Francuzija gal atidarys sie

ną ginklams lojalistų 
valdžiai.

Šią savaitę Ispanijos fa
šistų generolas Franco pra
nešė “nesikišimo komisi
jai,” kad jis nesutinka su 
jos pasiūlytuoju planu sve
timiems kareiviams iš Ispa
nijos ištraukti.

Kadangi šitas planas bu
vo sugalvotas Anglijos 
premjero Chamberlaino ir 
buvo žinomas kaip “Angli
jos Planas,” tai jo atmeti
mas yra skaudus smūgis 
Chamberlainui. Jo oponen
tai Anglijoj jau pradėjo 
garsiai reikalauti Chamber
laino galvos, kas reiškia, va
ryti jį laukan iš valdžios.

Chamberlainas buvo su
galvojęs šitą planą ir labai 
norėjo jį pravesti, kad galė
tų pateisinti savo atkaklų 
nusistatymą prieš buvusį 
užsienių reikalų ministerį 
Edeną. Edenas tvirtino, kad 
su Mussoliniu ir Hitleriu 
tartis bus galima tik tada, 
kai jiedu ištrauks iš Ispani- 

. jos visus savo kareivius-ir 
ginklus—ne pirmiau. Cham
berlainas užtai Edeną paša
lino iš viėtos ir pasakė, kad 

.su Italija ir Vokietija pirma 
reikia padaryti draugišką 
sutartį, o tuomet jos atšauks 
savo armijas ir be spaudi
mo. Ir jis pradėjo šunvuode- 
gauti fašistinėms valsty
bėms, kad pateisinus savo 
nusistatymą. Pereitą balan
džio mėnesį jis1 padarė su 
Mussoliniu ir “draugišką” 
sutartį, bet iki šiol Mussoli- 
nis neatšaukė da nei vieno 
savo fašisto iš Ispanijos. Jis 
da daugiau jų tenai nusiun
tė. Chamberlainas tuomet 
per “nesikišimo komisiją” 
pasiūlė pačioms kariaujan
čioms pusėms Ispanijoj iš
vežti visus svetimšalius ka
reivius. Respublikos vyriau
sybė su tuo sutiko. Gi fašis
tų lyderis Franco ilgai tylė
jo ir dabar tą planą atmetė.

“O ką, ar mes nesakėm, 
kad taip bus?” šaukia dabar 
Anglijoj Chamber 1 a i n o 
oponentai.

Anglijoj yra toks įsitiki
nimas, kad šitą generolo 
Franco atsakymą . yra pa
diktavęs pats Mussolinis, su 
kuriuo Chamberlainas taip 
troško pasibučiuoti. Taigi 
ponas Chamberlainas dabar 
jaučiasi prasčiau, negu ta
rakoną prarijęs.

Ispanijoj tuo tarpu eina 
smarkios kovos. Fašistai 
bando atakuoti ir čia ir čia, 
bet lojalistai visur juos at
muša. Šį panedėlį fašistai iš 
karto pradėjo puolimą tri
juose atskiruose frontuose: 
vieną Gandezos fronte, ant
rą Balaguero fronte, o tre
čią Estramaduros fronte. Jų 
taktika visur būva ta pati: 
iš pradžių orlaiviai mėto' 
bombas; po to ritasi tankai, 
o paskui juos žygiuoja pės
tininkai. Bet gerai įsikasę 
lojalistai sudaužė fašistų 
tankus ir kulkasvaidžių ug
nimi išskynė jų pėstininkų nijos ir užsienio. Laiškus ir 
gaujas. kitokią siuntą vežioja nar-

Pereitą savaitę fašistai domieji vyriausybės laivai.

stengėsi išmušti lojalistus iš 
vieno kalno netoli Gande
zos miesto. Jie atakavo tą 
kalną šešias dienas ir nak
tis, bet nieko nepadarė. Lo
jalistai dabar praneša, kad 
prieš tą kalną krito 20,000 
fašistų.

Dabar, kai fašistai atme- ............ ..........
tė “Anglijos Planą” karui veikslą. Paskui mažesni ba-

Prasidėjo Triukšminga 
Ablava Ant Komunistų

Kunigą.
Dvasiškis nužudė savo nėš
čią gaspadinę ir sudegino 

lavoną.
Velnias davė Amerikai da

tų Rusijoj.
Pereitą sąvaitę Maskvon 

atvyko buvęs Amerikos la
kūnas Lindberghas su žmo
na. Jiedu buvo pakviesti į 
kultūros ir poilsio Gorkio paskelbus ‘ Francuzijos' Mocochą. Tai kun H. 
Parką, kur buvo rodomi vi- nrprnjp).ni naiadip kad 40 Hansen is Krem miestelio, 
sokie rusų prašmatnumai. ?a]anJdu darbo turi North Dakotos valstijos Ji-
Visų pirma pries publiką but panaikinta, tuojau paki-'Įai pridarė savo g^padinei 
pakilo oran didelis apskn-, ]o protestuoti ga]ingas Liau- bėdos, o kai ji pradėjo grą- 
tas balionas, ant kurio buvo diį Frontas> gurisfesusideda s^ti iškelsianti šitą. skandą- 

r7a™a > gocinijgtų, komunistu ir viešumon, tai jis įdėjo

Socialistų ir kamunistų par
tijos gins 40 valandų są

vaitę.
Paskelbus 1

SURADO “6,500,000 RAU
DONŲJŲ.”

išrašytas pasaulio žemėla
pis. Balionas pakėlė šu sa
vim milžinišką Stalino pa- kitų kairiųjų partijų.

Socialistų ir komunistų
j  ------c --------------- vtinoic^. a U0AU1 i 11 ua .. ’1 1 1 J

baigti ir parodė, kad jie bu- 1 jonai pradėjo kelti aukštyn Pait'jos paieikalavo, kad 
' J -i z- r . - - - •- Isį penktadienį susirinktų vi

si parlamento atstovai, ku- 
>> rie priklauso Liaudies Fron- 

išradi- kurie sudaro parla-

tinai nori demokratinę Is- kįtų Sovietų vadų atvaiz- 
panijos respubliką sunai- dus p0 f0) sodo viršum pra- 
kinti, tai Paryžiuje pradėta dgj0 lėkti “oro traukiniai.” 
kalbėti, kad Francuzija tu- kas yra pačių rusų i“ '
rėš atidalyti savo sieną gin-|mas. prje orlaivio jie pinką- ™ent0 daugumą. Nors par- 
klams j lojalistų Ispaniją, bina visą .eilę taip vadina- ’amen^s siuom laiku ato- 
Jei taip bus, tai Ispanijoj mų sklandytuvu, tai yra, be- stūgauja, jo nauai vistiek 
prasidės faktinas Francuzi- motoriniu lėktuvu. Juos vėl- veikt>- , ,

racija taipgi pareiškė ašt-’ 
rų protestą dėl premjero už
simojimo pailginti darbo 
valandas.

Kadangi dabartinis mini
sterių kabinetas laikėsi tik 
ačiū tam, kad socialistai ir 
komunistai jį toleravo, tai 
dabar, kai šitos dvi parti
jos, ypač galingoji socialis
tų partija, stos prieš jį, tai 
jis turės griūti. Galimas 
daiktas, kad valdžios vairą 
tuomet ir vėl pasiims Liau
dies Frontas. jKaip socialis
tų, taip ir komunistų spauda 
sako, kad Francuzijos dar
bininkai nepaleisią iš savo 
rankų 40 valandų darbo są- 
vaitės, kurią jiems davė so
cialisto Blumo vyriausybė.

Jei taip bus,

jos karas prieš Italiją ir Vo- ka motoru varoma mašina, 
.. ■ nelyginant kaip vagonuskietiją.
----- traukia lokomotyvas. Vir- 

Krizis Francuzijos šum parko rusai tuos sklan- 
17 Irlvi '--- dytuvus atpalaidoja nuoV aiaZlOį. vilktuvo ir jie paskui plau- 

Francuzi jos premjeras kia oru ant savo sparnų, 
Daladier (ištark: Daladje) kaip. peteliškės. Sėdėdami 
šį panedėlį pareikalavo pa- juose sklandytojai paleng- 

| naikint 40 vai. sąvaitę, ku- va nusileidžia jais žemėn. 
Irią buvo įvedusi socialisto Lindberghas sakėsi da ne- 
Blumo vyriausybė. Del to,buvęs šitokių “štukų” ma- 
rezignavo du ministerial, tęs. 
Ludovic Frossard, viešųjųI 
darbų ministeris, ir Paul 
Ramadier, darbo ministeris, | 
abudu Socialistų Unijos na
riai. Bet Daladier tuojaus 
pasirinko jų vieton kitu du 
iš tos pačios partijos. Kitaip 
gal butų griuvęs visas kabi
netas.

Socialistų Unija Francu- 
zijoj yra nedidelė partija ir 
daiig dešinesnė kaip didžio
ji Socialistų Partija, kuri 
dabartinėj vyriausybėj ne
dalyvauja.

Daladier aiškina, kad da
bartinio tarptautinio krizio 
metu trumpos darbininkų 
valandos, ypač ginklų pra
monėj, yra didelis Fran- 
euzijai pavojus, todėl 40 va
landų darbo sąvaitę reikią 
panaikinti. Francuzijos ka
pitalistams tas labai patiko. 
Paryžiaus biržoj jų šėrai 
tuojaus pradėjo kilti.

Bet kokiu keliu Daladje 
mano darbo laiką ilginti, 
kol kas da neaišku. Šituo 
klausimu jis da ketina tartis 
su savo ministeriais atei* 
nantį utarninką. Kai kas 
mano, kad ministerių kabi
netas galįs tai padalyti savo 
dekretu. Kiti gi sako, kad 
tam tikslui reikėsią šaukti 
nepaprastą parlamento se
siją.

JAPONŲ PROTESTAS 
SOVIETAMS.

Japonų ambasadorius 
Maskvoje, Mamora Šigemi- 
tsu, įteikė Litvinovui prote
stą, kam rusų orlaiviai skrai- 

; do virš to kalno, iš kurio bu
vo nutarta abiem pusėm pa

sitraukti. Japonai sako, kad 
rusai taip darydami laužo 
paliaubų sutartį.

VOKIETIJOS ŽYDAMS 
UŽDRAUSTA MAU

DYTIS.
Berlyno žiniomis, Stoelp- 

chen ežero maudynėse, ne
toli nuo Berlyno, pereitą ne- 
dėldienį buvo areštuota 110 
žydų. Mat, fašistai draudžia 
žydams maudytis ten, kur 
maudosi naciai.

JAPONAI PRADĖJO VA
JŲ PRIEŠ PARTIZANUS.

Japonai nutarė išnaikinti 
42,000 kiniečių partizanų, 
kurie veikia Šantuno pro
vincijoj japonų armijos už
nugary. Jie ardo geležinke
lius, sprogdina japonų tran
sportus ir kitokiais budais 
trukdo armijos veikimą.

REIKALAUJA PAKEISTI 
WAGNERIO JSTATYMĄ.

New Yorkan sugryžo iš 
Anglijos laikraštininkas 
Frank E. Gannett ir tuoj 
pradėjo agituot, kad butų 
pakeistas Wagnerio aktas. 
Gannett sakosi studijavęs 
panašius įstatymus Anglijoj 
ir jie tenai nesą tokie “skau
dus” darbdaviams. Jo išma
nymu, įstatymas turėtų 
“vienyti” darbininką ir 
darbdavį, o ne kovą tarp jų 
kurstyti.

JAPONAI ESĄ PASIREN
GĘ KARIAUTI 3 METUS.

Važiuodamas Vokietijon 
ir Italijon, pereitą sąvaitę 
Bostone buvo sustojęs Toki- 
jos japonų laikraščio “Niši 
Niši Šimbun” redaktorius 
Kiiši Mijake. Jis pasakė, 
kad jeigu Rusija ir Anglija 
kiniečių neremtų, tai japo
nai jau butų juos sumušę. 
Bet japonai vistiek karą lai
mėsią, nes jie esą pasirengę 
kariauti 3 metus. ' .

ISPANIJOJ PAŠTAS EI
NA PO VANDENIU.

Barcelonos žiniomis, lo- 
jalistų valdžia įsteigė po
vandeninį paštą tarp Ispa-

kitokią siuntą vežioja nar-

ŠVEICARIJA UŽDARĖ 
ŽYDAMS SIENĄ.

Šveicarijos kareiviai sau
goja savo sieną, kad žydai 
iš Austrijos negalėtų bėgti 
Šveicarijon. Kuriems iki 
šiol pavyko Šveicarijon įsi
gauti, tie galės pasilikti.

3,019,500 ŽMONIŲ DIR
BA PRIE WPA.

Dabartiniu laiku prie 
WPA viešųjų darbų dirba 
3,019,500 žmonių, o pernai 
šiuom laiku dirbo tik pusė 
to skaičiaus. Republikonai 
sako, kad Roosevelto admi
nistracija plečianti WPA 
darbus dėl to, kad šį rudenį 
bus valdininkų rinkimai. 
Jie užmiršta, kad šįmet dar
bai eina daug prasčiau, ne
gu pernai šiuom laiku.

MERGINOS PARSIDUO
DA PO $3.60.

Žinios iš Serbijos sako, 
kad Kraljevo miesto rinkoj 
čigonę merginą galima nu
sipirkti už $3.60. Tėvai par
duoda savo dukteris. Tik 
labai gražios juodaplaukės 
yra brangesnės. Bet už $6.40 
galima gauti net ir juoda
plaukę.

I NEW YORKO POŽEMY 
NUŠOKO IŠ 20,000 PĖDŲ SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI. 

AUKŠTUMOS. Šį panedėlį New Yorko
Anglijos .parašiutininkas, požemy, važiuojant žmo- 

Gwynne Jones, pei‘eitą są- nėms į darbą, susikūlė du 
vaitę patamsy iššoko iš or- traukiniai. Du žmonės buvo 
laivio nuo 20,000 pėdų auk- užmušti ir apie 50 sužeista, 
štumos ir laimingai nusilei- Kai žiburiai užgeso, pasa- 
do žemėn.

ANGLAI REIKALAUJA 
ATLYGINIMO UŽ PA

SKANDINTUS LAIVUS.
Anglijos laivų savininkai 

kreipėsi į valdžią, kad ji pri
verstų Ispanijos fašistus už
mokėti jiems už paskandin
tus laivus.

žierių tarpe kilo sumišimas.

i nuodų jai į vyną ir nunuodi
jo. Paskui nuvilko ją skle- 
pan ir skiepą uždegė, kad 
lavonas sudegtų. Bet pribu
vo. ugniagesiai ir ugnį tuo- 
jaus užgesimo. Jie rado ir 
apdegusį merginos lavoną. 
Kunigas pradėjo meluoti, 
kad ugnis kilusi iš krosnies. 
Bet apdegusiai - merginai 
buvo padarytas skrodimas 
ir pasirodė, kad ji buvo nėš
čia ir nunuodyta. Tuomet 
vietos policija paėmė “do
ros mokytoją” nagan. Ka
mantinėjo jį tris dienas ir 
naktis. Nuvargintas ilgais 
klausinėjimais, jis pagaliau 
prisipažino nužudęs mergi
ną, kad galėtų paslėpti jos 
nėštumą.

“Velnias mane apgalėjo 
ir aš prasikaltau,” paaiški
no dūšių ganytojas teisme.

Associated Press agentū
ra sako, kad teismas kun. 
Hanseną nuteisė, bet kokią 
jam paskyrė bausmę, nesa
ko. Gatvinė buržuazijos 
spauda šitą įvykį slepia. 
Bostone tik vienas dienraš
tis ją padavė.

HITLERIS IŠVIJO ANG
LIJOS ŠNIPĄ.

Šiomis dienomis Hitlerio 
žvalgyba (Gestapo) arešta
vo kapitoną Hendricką, An
glijos konsulato tarnautoją 
Vienoje. Londonas pareika
lavo .paaiškinimo, už ką jis 
areštuotas. Vokiečių žval
gyba išpradžių tylėjo, pas
kui paskelbė, kad Hendrick 
esąs Anglijos šnipas. Dabar 
jis jau paleistas iš kalėjimo 
ir išvytas iš Vokietijos.

PASKALAI APIE FAŠIS- 
TŲ-LOJALISTŲ DE

RYBAS.
Pereitą sąyaitę Šveicari

jon atvyko lojalistų Ispani
jos ministeris pirmininkas, 
Dr. Juan Negri. Tuo pačiu 
laiku tenai pasirodė ir gra
fas Alba, kuris Londone at
stovauja Ispanijos fašistus. 
Šituo pasiremiant tuoj pa
sklido kalbos, kad jiedu tur
būt bus atvykę Šveicarijon 
tartis apie karo baigimą. 
Bet nei vienas nei kitas šitų 
paskalų nepatvirtino.

TEISMAŠ UŽDRAUDĖ 
SVEIKINT HITLERĮ.

I

Chicagos apygardos teis
mas išleido injunetioną, 
draudžiautį fašistui Harry 
Doherty mokinti savo vai
kus fašistiškų doktrinų ir 
šaukti: “Heil Hitler.” Skun
dą teismui padavė prieš fa
šistą tėvą vaikų, motina.

300,000 VOKIEČIŲ FOR- 
TIFIKUOJA VAKARŲ 

SIENAS. <
Berlyno žiniomis, šiuo lai

ku apie 300,000 vyrų Vo
kietijoj dirba prie fortifika
cijų Vakarų pasieniu. Forti
fikacijos statomos Šveicari
jos, Francuzijos, Belgijos ir 
Olandijos pasieniais.

mui tarnauja net prezidento 
Roosevelto valdžia. O šį ru
denį ateina rinkimai. Bus 
renkama daug senatorių, 
kongresmanų ir gubernato
rių. Taigi piliečiai turi žino
ti, už ką balsuoti. Jie, su
prantama, negali remti to
kios partijos, kuri “tarnauja 
komunizmui.” Jie turi bal
suoti už republikonus, už 
bankininkus, fabrikantus ir 
kitus “šimtaprocentinius 
amerikonus.”

Tai ve, koks tikslas šitoš 
triukšmingos 
komunistus.

Įsisiūbavę 
nežiūri netik 
nei paprastos logikos. Štai, 
jie paskelbė, kad Ameriko
je esą “6,500,000 raudonų
jų.” Reiškia, tiek komunis
tų. O tuo tarpu paskutiniuo
se prezidento rinkimuose 
komunistų partijos kandi
datas visoj Amerikoj surin
ko vos tik apie 80,000 bal
sų. Tai su visais komunis-, 
tais ir jų simpatizatoriais.

Mušdami komunistus, reak
cininkai taiko smūgį CIO 

unijoms ir Roosevelto 
administracijai.

Kongresas yra paskyręs 
$25,000 “ne-amerikoniš- 
kam” judėjimui ištirti. Tai 
turėjo but vajus prieš ko
munizmą, nacizmą ir fašiz
mą. Bet dabar šitas tyrinė
jimas virto triukšminga ab
lava vien tik prieš komunis
tus, ir išrodo, kad šitą abla- 
vą veda ne Jungtinių Vals
tijų Kongreso paskirta ko
misija, bet.Hitlerio ar Mus
solinio atsiųsta žvalgyba. 
Nes atakuojamos ir šmei
žiamos visos organizacijos, 
kurios tik yra nusistačiu- 
sios prieš fašizmą.

Visi senatoriai ir kongres- 
manai, kurie tik yra pasižy
mėję kaip fašizmo priešai, 
dabar skelbiami kaip “ko
munistai” arba jų rėmėjai.

Visi Hollywoodo aktoriai, 
kurie yra aukavę Ispanijos 
!?kiomUtSi. *kelbiami kaip Chicago; Mirė Vin- 
Amerikos Sąjunga už Tai- CUS MiŠeiktt.

ablavos prieš

juodašimčiai 
padorumo, bet

Amerikos Sąjunga už Tai- CUS MiŠeiktt. 
ką ir Demokratiją apskelb- Velionis buvo vienas pirmu- 
ta kaip komunistų organi
zacija.^

Visos organizacijos, ku
rios rūpinasi Tamo Mooney 
iš kalėjimo išvadavimu, pa
smerktos kaip “komunistų 
įrankiai.”

Bet ąršiausis “komuniz
mo lizdas” esančios CIO 
unijos. Taip pareiškė vy
riausiam inkvizitoriui, kon- 
gresmanui Dies, Amerikos 
Darbo Federacijos vicepre
zidentas Frey, kuris yra vo- 
kietys ir, matyt, Hitlerio 
garbintojas. Pagal jį, kas 
tik priešingas fašizmui, tai 
ir “komunistas.” Jis per
skaitė tyrinėjimo komisijai 
CIO vadų sąrašą, kur esą 
280 komunistų. Tas asilas 
nesidrovėjo net tvirtinti, 
kad visa prezidento Roose
velto administracija tarnau
janti komunizmo tikslams. 
Jis įvardijo net 8 asmenis 
Roosevelto valdžioje, kurie 
esą “aiškus komunistai.

Pagaliau ir pats Roose- 
veltas esąs “komunistas.” 
Tokia pat ir jo žmona. Štai, 
ji dabar dalyvavo pasaulio 
jaunimo kongrese Vassaro 
kolegijoj. O kas tas kongre
sas. Komunistų suvažiavi
mas, nes pasisakė prieš fa
šizmą, prieš karą ir už de
mokratiją. Gi pats Roose- 
veltas parašęs laišką ir pa
sveikinęs tą kongresą. Ar 
reikia aiškesnių įrodymų, 
kad Roosevelto valdžia, 
CIO unijos ir visos priešfa- 
šistinės organizacijos, tai 
vis “komunistai” ir “komu
nistai,” kuriuos reikėtų lik
viduoti, sukišti į kalėjimus 
arba išvyti iš Amerikos!

Na, o kodėl gi komunistus 
reikėtų taip baisiai perse
kioti?

Ogi dėl to, kad jie skelbia 
“ne-amerikoniškas” idėjas. 
Jie užlaiko net “slaptas mo
kyklas” ir mokinasi sabota- 
žuoti kapitalistų pramonę. 
Jie turi net “slaptus ginklų 
sandėlius” ir ruošiasi “revo
liuciją sukelti.” ■

Ir štai, šitokiam judėji-

jų lietuvių inteligentų 
Amerikoje.

Pereitą subatą “Keleivį’’^ 
pasiekė liūdna žinia, kad 
Chicagoje mirė Vincas Mi- 
šeika, kurį chicagiečiai pa
prastai vadindavo “Dėde 
Mišeika.”

Velionis buvo vienas iš 
pirmųjų lietuvių inteligentų 
Amerikoje, taigi jau nebe
jaunas vyras. Jis buvo taip
gi vienas iš pirmųjų socia
listų tarp Amerikos lietuvių. 
Chičagoj gyvendamas jis 
vedė Aušros mokyklą, kuri 
padėjo atsistoti ant kojų ne 
vienam dabartinių profe
sionalų ir šiaip inteligentų.

Būdamas pasišventęs vi
suomenės reikalams, velio
nis dažnai užmiršdavo as
mens reikalus ir todėl se
natvės susilaukus teko ne
maža vargo pamatyti.

Velionis palaidotas šį 
Utarninką Chicagos Tautiš
kose Kapinėse.

Likusiai šeimynai “Ke
leivis” reiškia gilios užuo
jautos. ■ .

KASYKLOJ BUVO UŽ
BERTI 5 MAINERIAI.
Netoli nuo Scrantono, 

Shawnee Coal Co. kasykloj, 
pereitą savaitę vienas įsibė
gėjęs be kontrolės vagonė
lis su akmenimis išvertė 
ramsčius ir įkrito kasyklos 
viršus, užberdamas 5 mai- 
nerius. Ėmė 5 valandas lai
ko, kol jie buvo atkasti. Visi 
buvo rasti gyvi, tik labai su
krėsti ir juos reikėjo vežti 
ligoninėj.

ROMOS POPAS VĖL SU
SITAIKĖ SU MUSSO

LINIU.
Paskutinėmis dienomis 

tarp Mussolinio ir Romos 
kataliku bažnynios dikta
toriaus buvo kilę aštrių susi
kirtimų. Bet pereitą sąvaitę 
bažnyčia vėl pasibučiavd su 
fašizmu. Tarp Romos popo 
ir ^Mussolinio ginčų.daugiau 
nebus.
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Japonai Suvienijo Kiniečių Tautą.

B APŽVALGA l Old type soldier

RUSIJOS JUODAŠIMČIAI HIT
LERIO GLOBOJE.

TAUTININKŲ DERYBOS i 
SU POPIEŽIUM.

“Lietuvos Žinios” prane
ša įdomių dalykų apie tau
tininkų derybas su “šven
tuoju tėvu.” Tos derybos 
buvo pradėtos Romoj kon
kordatui sustiprinti. Lietu
vos vyskupai reikalavo, kad 
jiems butų duota da dau
giau privilegijų, negu dabar ■ 
jie turi. Jie reikalavo, kad . 
klerikalų organizacijoms , 
butų duota neribota laisvė, 
o kitų pažiūrų piliečius rei
kalavo suvaržyti, kad nega
lėtų nei organizuotis nei; 
kunigų kritikuoti, žodžiu, 
jie norėjo “valstybės vals
tybėje.”

Derybos nutruko.
Pakol derybos ėjo, Lietu

vos kunigai buvo visiškai 
nurimę, nevarė prieš tauti
ninkus jokios agitacijos. Bet 
kaip tik derybos nutruko, 
sako “L. Žinios,” tai bažny
čiose vėl prasidėjo agitacija 
prieš tautininkus. Per šito
kią agitaciją kun. Siemaš- 
ka Prisikėlimo bažnyčioj iš
vadinęs tautininkus tiesiai 
“vilkais.” Girdi, jie dedasi 
katalikų draugais, evangeli
jos gynėjais. Bet netikėkit 
jiems, nes tai “evangeliški 
vilkai avies kailiuose.” '

“Kad maskviečių! išskalbtų 
kelnes, jis turi aplakstyti de
šimtis skalbyklų ir susilaukti į 
visokių nemalonumų, Visur 
parašyta: ‘remontas,’ arba 
‘bus remontas.’

“Jei pilietis suranda ‘nere
montuojamą skalbyklą,’ tai 
vis dėlto jam tenka bėgti to
liau su ryšuliu po pažastim. 
Čia parašyta: ‘Priimami tik 
įstaigų skalbiniai. Privačių pi
liečių skalbiniai nepriimami.’

“Pagaliau skalbykla, kuri 
priima ir privačių asmenų 
skalbinius.

“—Tamstos baltiniai bus 
gatavi po 12 dienų, — sako pi
liečiui skalbyklos viršininkas. 
—Galima ir anksčiau, bet tam
sta turi atnešti raštelį iš rajo
ninio sovieto. Mat, tamstos 
skalbiniai—privatus daiktai.”
Tikimės, kad draugai ko

munistai šį kartą nekaltins 
mus “melagingų žinių” 
skelbimu, nes ši istorija pa
imta iš Rusijos komunistų 
partijos organo.

Vyskupas Anastazijus gar
bina fašistų erštą.

Prancūzų laikraštis “Oeu
vre” rašo, kad buvę Rusi
jos caristai Vokietijoje yra
1 
fašistais ir Hitlerio garbin
tojais. Fašistiškos “kultu-
rosr

pavirtę šimtaprocentiniais'■ ,• , , ■ 
'nčictoic iv T-Tiflm’irt (rorhin.

pinigais naują cerkvę. Me
tropolitas Anastazijus, ku
ris laiko save “rusų pravos
lavų bažnyčios galva,” krei
pėsi ta proga į Hitlerį su pa
dėkos laišku, kuris sukėlė 

į pasipiktinimą tiek 
Sovietų Rusijos stačiati
kiuose, tiek visoje eilėje už-meistras , Rozenbergas sienio’,.usų koloJnijų, kurios 

su Vokietijos žvalgyba (Ge-1 j ,įa j bolševizmui, 
Rtann) nasistenre nadarvti ! , ...

Modern fighting man

Chinese troops at front

stapo) pasistengė padaryti 
“žmones” iš tų baltagvar
diečių ir surasti jiems užsi
ėmimą.

nei hitlerizmui.
Tas laiškas ištikrujų yra 

negirdėtas dalykas. Metro-
Ipolitas Anastazijus pareiš- 

Paskutiniu laiku visiems kia:
buvusiems Rusijos balta- 
gvardiečiams Hitlerio val
džia įsakė grupuotis pagal 
smulkesnes tautybinies gru
pes.

i Didžrusiai jieško šiuo me
tu sau “fiurerio.” Sugriu- [ mas musų tėvynę, grąžins 
puoti jiems visiems po svas-; jaį buvusią jos tautinę didy- 
tikos vėliava, nesenai susi- bę, lygiai kaip Jis pasiuntė 
dare keturių buvusių žmo- jr jus vokiečių tautai.”

“Ši naujoji bažnyčia duo
da mums viltį, kad musų.ne
laimingosios tėvynės istori
ja dar nepasibaigė ir kad 
Visagalis pasiųs ir mums 
fiurerį, kuris, atgaivinda- 

?. grąžins

PERMAINOS “VIENY
BĖJE.”

Šį panedėlį atėjusi “Vie
nybė” patvirtina, kad jos 
redakcijoj įvyko stambių 
permainų. Esą—

IŠDEGUTAVO ŠVENTUS 
DAIKTUS.

“Lietuvos žinios” prane
ša, kad Kauno šv. Traicės 
bažnyčioje buvo kažin ko
kios riaušės, o dabar toj 
bažnyčioj buvę degutu už
tepti kai kurie užrašai. Apie 
tuos įvykius kauniškis laik
raštis rašo taip:

“Po įvykusių riaušių šv. 
Trejybės bažnyčioje vis dar 
nenųsiraminamą. Antai, aną
syk į bažnyčią įlindo kažkokie 
piliečiai ir smala užtepė veik 
visus nelietuviškus parašus, 
buvusius bažnyčios viduje. 
Mėgino užtepti ir parašą esan-, 
tį bažnyčios lubose, virvę už-1 
sikabinę ant vinies lubose, pri-I 
lipo prie lubų, bet vinis truko 
ir, krisdamas prisimušė nelie-, 
tuviškų parašų užtepliotojas.”
Pirma Kaune degutu bu

vo tepamos žydų iškabos, o 
dabar prieita prie šventų 
užrašų bažnyčiose.

Bet degutuotojai, matyt, 
užmiršo, kad visas mišiolas 
nelietuviškai parašytas.- O 
gal jie tiek deguto neturė
jo?...

“Vyriausias VIENYBĖS re
daktorius, p. Juozas Tysliava, 
su savo pagelbininku, p. Jur- 
gėla, staiga patiekė savo re
zignacijas, paremdami jas šio
je valandoje VIENYBĖS lei
dėjams neįmanomais išpildyti 
reikalavimais. VIENYBĖS lei
dėjams nieko kito neliko dary
ti, kaip tik priimt jų rezigna
cijas.

“Taigi, su šio rugpiučio mė
nesio 20 d. nustoja dirbti 
VIENYBĖS redakcijoj pp. 
Juozas Tysliava ir Petras Jur
gėla.”
Toliau “Vienybės” leidė

jai priduria, kad jie-pakvie
tę vyriausiu redaktorium 
“visam lietuviškam pasau
liui žinomą literatą” p. S. E. 
Vitaitį. Jam esą pavesta su
daryti “redakcinis štabas.”

Iki dabartinio japonų užpuolimo ant Kinijos, ji buvo pasidalinus į daugybę sričių, kur 
įvairus generolai amžinai vedė tarp savęs karus. Bet japonų užpuolimas suvienijo visas 
kiniečių frakcijas į vieningą tautą, kurios armijai vadovauja jau vienas vadas. Net ko
munistai pasidavė jo vadovybei ir išvien muša japonus, šis vaizdelis parodo jau suvie
nytą kiniečių armiją. Viršuje, iš dešinės pusės, parodytas senoviškas Kinijos kareivis, 
o iš kairės — naujoviškas.

Juozas Tysliava ir P. Jurgėla Pašalinti 
iš “ Vieny bes” Redaktorių.

Jiedu dabar tariasi leisti 
nuosavą laikraštį.

Šiomis dienomis Brookly- 
no “tautiškam fronte” įvy
ko pusėtinas perversmas. 
Buvę “Vienybės” redakto
riai Juozas Tysliava ir P. 
Jurgėla jau pašalinti iš re
dakcijos ir visas “frontas” I

i dabar galįs skilti pusiau.
Pašalinimo priežasčių yra bei” straipsnius ir padėdavo 

daug. Tarp Tysliavos ir lai- vinikui hskymuoti” prieš 
kraščio leidėju santikiai se-1 Jurgelionįpo p. Vinikas jam

mokama, niekas nežino, nes 
jokio darbo SLA ofise jam 
nebuvo. Tiesa, p. Vinikas 
norėjo jį vėl pristatyti prie 
“Tėvynės” ir buvo paskyręs 
Kl. Jurgelioniui į pagelbi- 
ninkus, bet Jurgelionis Vi- 
taičio neprisiėmė. Taigi Vi

lkaitis jokio darbo Susivierii- 
i jimui nedirbo tačiau ateida- 
'vo į ofisą, rašydavo “Vieny-

VARGAS MASKVOJE 
KELNES SUDIRBUS.
“Lietuvos žinios” paduo

da iš “Pravdos” 185-to nu
merio šitokią istoriją apie 
kelnes:

KĮLA “DIDVYRIŲ DVA
SIA.”

Kauniškis laikraštukas 
“10 Centu” rašo:

( •'’,l“Kulautuvos kurorte buvb 
sureiigta didelė gegužinė. Pa- 
člam'e gegužinės įkarštyje kilo 
muštynės. Muštynių metu 
aarban buyo paleisti peiliai ir 
kitokie, ‘ginklą!.’ Šio ‘kąro’ iš
davoj vienas! ‘pilietis buvo 
smarkiai apipiąustytas. Suža
lotasis paguldytas1 Kauno mie
sto ligoninėj."
Patriotams čia smagi ži

nia. Didvyrių dvasia kįla....

nai jau buvo prasti, o pas- užmokėdavo užtai kas są- 
vaitę po $34.00 algos iš 
SLA. iždo. Ar p. Vinikas 
mokės p. Vitaičiui algą iš 
SLA. iždo ir dabar, kuomet 
p. Vitaitis jau oficialiai pa
skirtas “Vienybėj” redakto
rium, aš tikrai nežinau, bet 

, jeigu jis

taruoju laiku jie pasidarė 
jau visai nepakenčiami, nes 
Tysliava kelis kartus per 
“Vienybę” gerai atsiliepė 

į apie naująjį “Tėvynės” re
daktorių Kl. Jurgelionį, ku
rio baisiai neapkenčia \ ini- as wi$rai n 

.kas, Vitaitis ir kiti tautinin- a§ nesistebėčiau, 
mokėtų.

Po Scrantono seimo, SLA 
centro sekretorius pasidarė 
labai palankus fašistų rei
kalams. Štai, jis reklamouja 
“Tėvynėje” Brooklyno 

” ir Clevelando 
tą juodžiausį fa-.

Lietuvoje Reikalaujama Panaikinti 
Mokestį Už Laikymą Kalėjime.

Mažesnių miestų Koteliai ima tik po l1/? lito už parą, 
o valsčių belangėse už patą lupama po 3 litus.

Kaip žinia, Lietuvos tau-’riti. Nes Lietuvųs proyiųci- 
tininkų valdžia yra išleidusi | jos miestuose viešbučiai už
tokį 
kad 
kalėj

nežmonišką įstatymą, 
už laikymą žmogaus 

ime turi but imamas iš
jo mokesnis; jeigu išlaiko 
žmogų kalėjime metus lai
ko, tai jam uždeda apie 
1,000 mokesnio už fašistiš
ką “burdą”;o kadangi sėdė
damas kalėjime žmogus pi
nigu neturi, tai tautininkų 
valdžia aprašo ir parduoda 
jo ūkį ar kitokį turtą.

Dabar, kaip praneša “Lie
tuvos Žinios,” teisininkų 
sluogsniuose iškelta reika
lavimas, kad tas Lietu
vai gėdą darantis mokesnis 
butų panaikintas.

Teisininkai nurodo, kad 
tas mokesnis negali but pa
teisintas jokiu budu, net ir 
gryčiai ekonominių - požiu-

nakvynę ima nuo 1 ’/2 iki '2 
litų parai, o valsčių belan
gėse uždaryti žmonės turi 
mokėti valdžiai po 3 litus į 

• parą. Už valgį valdžia ne
įgali tiek daug skaityti, nes 
I kaliniams ji duoda tik duo- 
įnos ir vandens, ir ta .pati 
duona kartais tokia biauri, 

[kad žmogus jos valgyt visai 
negali, todėl maistą nelai
mingiems kaliniams gimi
nės ir draugai pristato iš 
namų.

Tautininkų valdžia ruo
šia “tautines olimpijadas” 
ir kviečia Amerikos lietu
vius, kad pasižiūrėtų, kaip 
fašistukai per kartį šoka. 
Bet ji neparodo amerikie
čiams, kas daromi jos kalėji
muose...

kai.
' šita įtempta padėtis pri-, 
i ėjo kulminacijos punktą pe- ■ 
'reitos sąvaitės pabaigoje, 
kuoihet p. Tysliava su savo 
pagelbininku p. Jurgėla pa
davė “Vienybės” leidėjams <<vi - hp 
“ultimatumu” , kad jied- (<Dj

' da Irtlį* J-W bet'neteko maty-
'tJn K reSlvimu AtS « d» ™no pažangaus-
• kymui buvo duota laiko tik lalkl,ascl° skelbim0 TevY‘
' iki 20 rugpiučio. neJ’

m • • ia „da;o-.,oi I Taigi, kaip sakiau, dėl vi- 
rinko "VienybJPbend,ovYis>l machinacijų, Brook- 

j valdyba ir, 
'ryti'. Valdyba nutarė: vie
toj pddy.ti “ultimatumą,”

• pašalinti,, abudu redaktorių 
—D. Tysliavą Ų jo padėjėją 
Petrą Jurgėla.' Jų vieton 
bendrovė pasirinko p. S. Vi
taitį, kurį SLA. seimas pa
šalino iš “Tėvynės” .redak
torių.

Tiesą pasakius, p. Vitai
tis ir prieš tai jau redagavo 
“Vienybę,” kad ir ne oficia
liai. Šito dėlei New Yofko 
apylinkėj SLA. nariai jau 
buvo bepradedą protestą 
kelti prieš SLA. Pildomąją 
Tarybą. Seimas pašalino p. 
Vitaitį nuo “Tėvynės” bir
želio mėnesio pabaigoje. 
Pildomoji Taryba gi sauva- 
liškai užmokėjo p. Vitaičiui
$200 algos ir už liepos mė

nesį. Negana to, kad davė

"(varstė kas da- >yno ir New- Yorko a^!in 
k ... ’ -. ...a i kėi paskutiniais laikais bu

fa 34, Rugpin

KAS SKAITO,

JAS DUONOS

mooKir

nių... komitetas, kurio są
state nenuostabu rasti ir ge
nerolą Turkui, išvalytą iš 
Prancūzijos sąryšy su gene
rolo Milerio pagrobimu. Uk
rainiečiai, kurie trokšta, 
kad vieną gražią dieną Hit
leris triumfališkai įžengtų į 
Kijevą, yra po komanda bu
vusio hetmano Skoropads- 
kio, Prokopovičiaus — bu
vusio Petliuros vyriausybės 
galvos, paskui germanofilo 

(Sevriuko, kuris derėjosi su 
[vokiečiais 1918 m. vasarį 

T V Y. dėl separatinės taikos, o
Kinijos vyriausybė Han- 1928 kaž kaip buvo gavęs 

kau mieste yra tos nuomo- p0 kelių mėnesių, tiesa, jam 
nes, kad iš dabartinių i-usų- atimtą francuzų pilietybę... 
japonų taikos derybų nieko . Panaxiai buriuoiasi s]an 
neišeis. Kiniečiai mano, kad ; fanasiajĮ ounuojasi, siap- 
japonai tęs tas deiybas tik ta,]ai. PobciJai . globojant, 
tol, kol jie paims Kinijos so
stinę Hankau, ką jie dabar 
labai skubinasi padaryti. Ir 
jeigu tik japonams pavyktų 
Hankau paimti, jie tuoj tas 
deiybas su rusais nutrauk
tų, nes jaustųsi, kad Kinijoj 
jų tikslas jau pasiektas. Bet 
kiniečių vadas Čian Kai-še- 
kas žada sutraukti 1,000,- 
000 vyrų ir japonų prie 
Hankau neprileisti.
japonai "sakosi nu- 
MUŠĘ 32 ORLAIVIU. 
Japonai praneša, kad pe

reitą ketvergą jų oro spėkos 
atakavo kiniečių aviacijos 
aeroportą ties Hengijangu

KINIEČIAI NUMATO 
NAUJĄ RUSŲ-JAPO

NŲ SUSIKIRTIMĄ.

gruzinai, armėnai ir kiti.
Svajojama, kad visa ta 

“buvusioji Rusija,” gerai 
parengta ir pasiskirsčiusi 
pareigas, padėsianti vokie
čiams įvykdyti plačiai užsi
motus “Mein Kampf” pla
nus dėl turtingų, bet “nesu
tvarkytų” Rusijos erdvių. 
Tais pat tikslais ir pačių vo
kiečių tarpe didelis skaičius 
jau kuris laikas stropiai mo
kosi rusų kalbos...

Geriau rekrutuoti busi
miems Rusijos “tautinio at
vadavimo” pionieriams, na
ciai naudojasi stačiatikių 
dvasininkijos pagalba.

Hitleris, kuris persekioja

Toliau šitas juodašimčių 
dvasios vadas prideda dar 
šitokį himną Hitlerio gar
bei:

“Mes žinome iš tikrų šal
tinių (??), kad rusų tauta, 
vaitojanti po vergijos jungu 
ir laukianti savo išgelbėto- 
jaus, nesiliauna maldavusi 
Dievą, kad Jis jus apsaugo
tų, jus įkvėptų ir suteiktų 
jums savo galingą pagal
bą... Tegul Dievas jus palai
mina ! Tegul Jis padrąsina 
jus ir vokiečių tautą kovoje 
su priešingomis jėgomis, ku
rios trokšta musų tautos 
pražūties ir tt.” “ “L. Ž.”
VOKIETIJA PASIŠAUKĖ 
NAMO SAVO ATSTOVĄ 

IŠ MEKSIKOS.

Pereitą sąvaitę Vokieti
jos atstovas Meksikoje, Col- 
lenberg-Boedingheim, turė
jo ilgoką pasitarimą su 
Meksikos vyriausybe, o vė
liau painformavo savo arti
muosius, kad Hitleris pa
kvietęs jį atvykti Berlynan. 
Diplomatų rateliuose kalba
ma, kad Vokietija veda su 
Meksika derybas dėl alie
jaus pirkimo. Vokietija no
rinti užpirkti visą aliejų, 
kiek tik Meksika gali paga
minti.. Pirma Meksikos alie
jų išsiveždavo Amerikos ii’ 
Anglijos kapitalistai, bet

Kaip stovi siuv

Siuvėju darb 
jau nors kiek pi 

■ yra dar kelios d 
nos nepradeda 
girios pradeda, 
nedirba. Jeigu 
atveža drabuži 
nepristato panų 
pradėjus pirmo) 
iirbti, vėl ter 
Bet unijos virš 
našauja, kad šįi 
«onas bus ilge 
jau prasidėjo d

Kitu tautų si 
negeriau stovi, 
iiinty siuvimo 
\'ew Yorko mie 
to gal tik ko) 
tuviu, o kitos d 
tos dienas.

Seni siuvėjai ii 
šininkai tokių si 
da nepamena. Jit 
1907 metais bu 
laikai. Buvo 19 
bet vis nebuvo 
šie metai. Nors 
tūlų drabužių f ai 
pirko seną drabu 
lį, bet jie vistiek 
naujo sezono.

/-

.... y v- 1 ^a^.ar Meksika juos išvijo ir 
vokiečių katalikus ir protas-1 pasiėmė visus aliejaus šalti- b.infiic nocf-itn Pdflvna id/L. „i_  _ i . , _ J v

ir per mūšį su kiniečiu orlai
viais numušė jų 32 mašinas.' fantus, pastatė Berlyne Iždo' nfuTvalstybės nuo^avyS

kėj paskutiniais laikais bu-” 
vo jau bepradedanti audra 
kilti prieš SLA. Pildomąją 
Tary oą. Bet dabar, kai p. 
Vitaitis jau oficialiai pristo
jo prie “Vienybės,” gali 
but, kad SLA. narių rūstybė 
atsileis, 0 šiaip jau buvo su
sidaręs toks upas, kad Vinį-, 
kas, už laužymą Seimo nu
tarimų ir sauvaliavimą mo
kant pašalintam darbinin
kui algą, tuo jaus butų paša
lintas iš Centro sekretoriaus 
vietos. i •

Dabar- matysime, kaip 
vystysis dalykai toliau. Vi
taitis oficialiai pradėjo 
dirbti prie “Vienybės” 20 
rugpiučio. Taigi matysime, 
ar p. Vinikas po 20 rugpiu
čio mokės jam algą iš SLA. 
iždo, ar ne.

$200 prezentą, bet “maga- Tuo tarpu Brooklyno 
ryčiomis” da tuojaus pa- Grandstryčiu eina kalbos, 
samdė jį “dirbti” SLA ofise i kad pašalintas iš “Vieny- 
ir paskyrė po $34.00 algos' bės” Jouzas Tysliava su 
sąvaitėj. Taigi, Seimo paša-j Petru Jurgėla leisią nuosa- 
lintas p. Vitaitis per liepos ;vą laikraštį. Tai reikštų pei-
mėnesį gavo iš Pildomos 
Tarybos $200 dovanų ir tuo 
pačiu laiku jau ėmė kitą al
gą. Už ką šita alga buvo

lį “Vienybei.” Bet prie Vi- 
taičio “Vienybės” ir šiaip 
niekas neskaitys.

Ignas Ignotas.
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Amerikos Darbo 
lietuviu skyriaus

Rugpiučio 12 ( 
irerikos Darbo F 
tuvių 14 distriktc 
slinkimas. Nors 
JUO su viršum, 1 
time daugiau nes 
D narių. Gal šilti 
ius sulaikė, o g 
lakamai išgarsi 
■jikimas.
Iš valdybos 

Bsirodė, kad 
ie pikniko, ki

igsėjo Dexter p 
Jtorius A. Linku 
Kad pikniko tikiei 
I siuntinėta orga 

apie šeši šimtai, 
prisiuntė ir pinig 
gal prisius vėliau

Taip pat seki; 
priminė, kad jis r 
tuviams pagelbėj 
valdžios bedarbių 
kius. Bet jis paste 
tūli žmones jau 
kad tuos čekius gi 
pagelbėjo Amerik 
Partijos lietuvių L 
io skyriaus sekrete 
tors iš ibandagum 
koti į musų partiją 
teda/o, Mąt,1 žmoni 
tad A- B' Paitija ti 
tarnauti, o jie jai 
KutaĮta i-engti pi 

anosios rinkimus 
te ir užkviesti visi 
iljno laikraščių redž 
kalbėti. Pernai, 
sk Brooklyno lietu 
midijos koperavo su 
fe Darbo Partijos 
'jskjriumi. Manom 
beatsisakys ir šįm< 
'partijai patarnauti.

Balsys išrinktas 
te Darbo Partijos 1 

distrikto korė 
Į®. Iš pat pradžios 
r J. Nalivaiką k 
^ntu, bet jis apt 
į išrinkome naują. S 
'.kad nauja šluota 
Į ^oja. Darbiečiai t 
r* paprastų korės, 

iš F. Balsio gi 
^gilesnių raštelių, 
i su A. D. Partijos

Lengvoa Išlygos Edison Patarnavimo Kostumeriam 

NEREIKIA ĮMOKĖT ir tik po 14c. Į DIENĄ 
MOKAMA KAS MĖNESĮ . . per 3 met. išmokėt

NAUJA ŽEMA 
KAINA!

Užeikit Dabar

^*yne priviso natur 
. S “daktarų.” 
^ miestas didelis, t 
Tpaug, todėl ir lig 
,jM'ta. Vieni ser, 
.^Igymo, kiti iš ned

dieną Grar 
LtV^tinku savo & 

“Kas tai 
fafrftd tu toks pasi 
U^uašjį.

man šito
Girdi, nesijaU'
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HIT

cerkvę. Me- 
stazijus, ku- 
‘iusų pravos- 
galva,” krei- 
Hitlerį su pa
kutis sukėlė 
{tinimą tiek 
jos stačiati- I 
oje eilėje už- J 
ionijų, kurios I 

bolševizmui,

ištiktųjų yra 
ykas. Metro- 
zijus pareis-

)ažnyčia duo- 
kad musų ne- 
ėvynės ištari- 
baigė ir kad f 
iųs ir mums 

atgaivinda- 
ynę, grąžins 
tautinę didy-
Jis pasiuntė 

tautai.” 
juodašimčiu 
prideda dar 
Hitlerio gar-

? iš tikrų šal- 
d rusų tauta, 
ergijos jungu 
ivo išgelbėto- 
a maldavusi ;
jus apsaugo- 
ir suteiktų 

dingą pagal- 
vas jus palai- 
Jis padrąsina 
tautą kovoje

s jėgomis, ku- I 
musu tautos | 
’ “L. Ž."

PASIŠAUKĖ 
) ATSTOVĄ 
5IKOS.
ritę Vokieti- 
eksikoje, Col- 
igheim, ture- 
asitarimą su Į 
tusybe, o vė- 
vo savo arti- 
Hitleris pa- 
<ti Berlynai i 
Aluose kalba- I 
stija veda su 
jas dėl alie- 
V okietija no- 

visą aliejų, 
ika gali paga
vi e ksikos alie-

Amerikos ir Į 
litalistai, bet 
i juos išvijo ir 
aliejaus šalti- i 
nuosavybėn.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Bird Su Žmona Detektivų Naguose.

Trečias Puslapis

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Kaip stovi siuvėjų reikalai.
Siuvėju darbai pas mus 

jau nors kiek prasidėjo. Bet 
yra dar kelios dirbtuvės, ku
rios nepradeda dirbti. Tos, 
kurios pradeda, pilnai dar I ,-
nedirba. Jeigu fabrikantas 
atveža drabužių viršus, tai 
nepristato pamušalų. Tad 
pradėjus pirmoms 'rankoms 
dirbti, vėl tenka sustoti. 
Bet unijos viršininkai pra
našauja, kad šįmet siuvimo 
sezonas bus ilgesnis, nes vė
liau prasidėjo darbas.

Kitų tautų siuvėjai irgi 
negeriau stovi. Iš septynių 
šimtų siuvimo dirbtuvių 
New Yorko mieste,' pilnai 
dirba gal tik kokia 30 dirb
tuvių, o kitos dirba tik po 
kelias dienas.

Seni siuvėjai ir unijos vir
šininkai tokių sunkių laikų 
da nepamena. Jie sako, kad 
1907 metais buvo sunkus 
laikai. Buvo 1914 ir 1921, 
bet vis nebuvo tokie, kaip 
šie metai Nors valdžia iš 
tūlų drabužių fabrikantų iš
pirko seną drabužių perte ri
lį, bet jie vistiek nepradeda 
naujo sezono.

Amerikos Darbo Partija ir 
lietuvių skyriaus veikimas.

Rugpiučio 12 d. buvo A- 
merikos Darbo Partijos lie
tuvių 14 distrikto narių su
sirinkimas. Nors narių yra 
300 su viršum, bet susirin
kime daugiau nesimatė kaip 
30 narių. Gal šiltas oras na
rius sulaikė, o gal nebuvo 
tinkamai išgarsintas susi
rinkimas.

Iš valdybos pranešimų 
pasirodė, kad įuošiamasi 
prie pikniko, kuris bus 3 
rugsėjo Dexter parke. Sek
retorius A. Linkus pranešė, 
kad pikniko tikietų yra iš
siuntinėta organizacijoms 
apie šeši šimtai. Kitos jau 
prisiuntė ir pinigus, o kitos 
gal prisius vėliau.

Taip pat sekr. A. Linkus 
priminė, kad jis nemaža lie
tuviams pagelbėjo gauti iš 
valdžios bedarbių fondo če
kius. Bet jis pastebėjo, kad 
tūli žmones jau pamiršo, 
kad tuos čekius gauti jiems 
pagelbėjo Amerikos Darbo 
Partijos lietuvių 14 distrik
to skyriaus sekretorius. Jie 
nors iš ftiandagumo galėtų 
įstoti į musų partiją. Bet to 
ųedąjo/ Mąt,-1 žmonės mano, 
kad Ą. ĮL Partija turi jiems 
patarriaiiti, o jie jai nieko...

■ĮMutaŲta rengti prieš pir
muosius rinkimus prakal
bas ir užkviesti visų Broo- 
klyno laikraščių redaktorius 
pakalbėti. Pernai, rodos, 
yisos Brooklyno lietuvių re
dakcijos koperavo su Ame
rikos Darbo Partijos • lietu
vių skyriumi. Manoma, kad 
rįos beatsisakys ir šįmet mu
šu partijai patarnauti.
; F. Balsys išrinktas Ame
rikos Darbo Partijos 14 lie
tuvių distrikto korespon
dentu. Iš pat pradžios turė
jome • J. Nalivaiką kores
pondentu, bet jis aptingo, 
tad išrinkome naują. Sako
ma, kad nauja šluota ge
riau šluoja. Darbiečiai tikisi 
ne tik paprastų korespon
dencijų iš F. Balsio gauti, 
bet ir gilesnių raštelių, su
rištų su A. D. Partijos vei
kla.

t Brooklyne priviso natūra
listų “daktarų.”

Musų miestas didelis, gy-‘ 
ventojų daug, todėl ir ligo
nių netrūksta. Vieni serga 
iš apsivalgymo, kiti iš neda- 
valgymo. į

Einu aną dieną Grand' 
stryčiu ir susitinku savo se
ną pažįstamą. “Kas tau,' 
drauge, kad tu toks pasi
baidęs?” klausiu aš jį.

čiau gerai ir susitikau vieną 
groserninką, kuris kitąsyk 
turėjęs “prakiurusį pilvą,”. 
bet vistiek išsigydęs. Jį iš
gydęs koks ten dženitorius, 
“natūralistas,” kuris gydąs 1 
ligas be medicinos.

“Na, jeigu jau tas dženi
torius prakiurusį pilvą už- 
gydė, tai nutariau ir aš pas 
jį kreiptis,” sako mano pa
žįstamas.

“Ir jis pradėjo mane gy
dyt,” aiškina mano pažįsta
mas toliau. “Padėjo mane 
ant badavimo. Aš badavau, 
badavau ir pats nebeatsi
menu kaip ilgai, gal apie 20 
dienų. Dabar jau pradėjau 
valgyt ir vaikščioti. Bet kas 
vra su mano pilvu, tai aš ir 
pats nežinau, ar jis jau pas
veiko, ar vis da serga.”

“Na, o kiek tu tam dakta
rui sumokėjai?”

“Nedaug.”
“Bet kiek?”
“Penkesdešįimtis d o 1 e- 

rių.”
Aš tikiu, kad daktaro ki- 

šenis gerokai pasitaisė, bet 
tas žfnogelis liko tikras še
šėlis. Anuomet vienas, ro
dos, rimtas žmogus buvo 
papuolęs į tų “daktarų” ran
kas. Ir jis taip nusibadavo, 
nusilpo, kad rankų riešus 
persipovė ir nuo penkto 
aukšto žemėn nušoko.

Rodos, kas nors ir lietuvių 
gydytojų turėtų tokiems 
“daktarams” ką nors pasa
kyti. Nes yra daug nelai
mingų žmonių, kuriuos tie 
“gydojai” dar nelaiminges- 
niais padaro. Jie netik gydo 
tuos nelaimingus žmones, 
bet rengia “paskaitas” ir 
plepa visokias nesąmones. 
Vieni plikiems plaukus 
“želdina,” kiti “kiaurus pil
vus” lopo, treti ligonį taip 
išmasažuoja, kad žmogus 
kojom lyg botagais vaikš
čioja.

Vytautas Katilius.

LEWISTON, MAINE.
Gražus pokilis draugų Biro- 

nų sidabro vestuvėms 
pažymėt.

Draugai ir giminės suren
gė Mikolui Bironui ir jo 
žmonai puotą pagerbti jų 
vedybų 25 metų sukaktu
ves.

Pokilis buvo surengtas šv. 
Baltramiejaus Draugijos 
svetainėje, kur delyvavo 
165 žmonės iš Lewistono, 
Aubumo, Rurųfordo . ir Me
xico miestų. ■ .

Draugai Bironaj, įnėję į 
svetainę ir pamatę tiek žmo
nių juos laukiant, apsiver
kė. Visi sustojo ir sveikino 
juos. Vakaro vedėja, dr-gė 
Amelija Krapavickienė, nu
vedė juos prie galinio stalo. 
Viršum jų sėdynių buvo pa
dalytas iš sidabrinių gėlių 
ir lapų skliautas. Viduryje 
stalo stovėjo didelis vedybų 
pyragas. Gyvos gėlės ir si
dabrinės žvakės puošė visus 
stalus. Visa salė buvo pa
skendusi įvairių spalvų gė
lėse. Drg. Ignas Chužas per
statė dainininkus. Kvarte
tas susidedantis iš Justinos- 
Povilaitės, Lidijos Saba
liauskaitės, Algirdo Vaito
nio ir V. Banaičio, sudai
navo pasveikinimo dainą.

Solo — “Prirodino Seni 
Žmonės” — sudainavo Jus-j 
tina Povilaitė.

Duetą — “Kam šėrei žir
gelį” — Algirtas Vaitonis 
ir Vincas Banaitis.

Solo — “Sapnuoju pa-- 
tamsy vien apie tave”—An-: 
na Baltrus. i

Duėtą — “Ei, Sugauskite 
stygos” — Ignas Chužas ir 
Lidija Sabaliauskaitė.

Po dainų, trįs mergaitės/ 
Valerija Varneckaitė, Mil
da Stukaitė ir Betty Apšė-

Jis papasakojo man šito-; gaitė, įteikė dovanas ger- 
kią istoriją. Girdi, nesijau-; biamiems Bironams. Biro-

Iš kairės, be apykaklės, stovi Charles Bird, kurį federalinės valdžios detektivai anądien 
sugavo Baltimore] besislaps(ant su savo žmona (ji stovi iš dešinės pusės). Metai atgal 
Bird buvo suimtas Clevelande už praeities “griekus,” ir buvo tenai uždarytas kalėjimai!. 
Jo žmona padėjo jam iš kalėjimo pabėgti ir iki šiol jiedu slapstėsi. Užtai, kad paspruko 
iš kalėjimo ir pabėgo nuo teismo, Bird dabar pastatytas po $175,000 kaucija, o jo žmo
na po $25,000.

CLEVELANDO ir AP1ELINKĖS ŽINIOS
Clevelando Laisvamaniai 

stoja darban.

nienė gavo sidabrinę vyno Į 
taurę ir rožių bukietą, o Bi- 
ronas gavo laikroduką ant 
rankos. Abudu draugai Bi
renai karštai dėkojo už do
vanas ir ypatingai vertino 
susirinkusius draugus ir gi
mines.

Draugai Bironai visiems 
yra prielankus ir mandagus 
žmonės ir gražiai mokina 
savo dukrelę Mildą. Draugė 
Bironienė yra Lietuvos Duk- 
teiu draugystės pirmininkė, 
o drg. Birenąs — Gedimino 
draugystės narys. Abudu 
nuoširdžiai tose draugijose 
dirba ir dažnai paremia ki
tų organizacijų reikalus.

Vakaro vedėjos d. Krapa- 
vickienės pakviesti, kalbėjo 
šie svečiai: p-lė Milda Biro-1 
naitė, Jonas Krapavickis, A. I 
Kaulakis, Julia Malinaus- negU neprotingam gyventi, 
kienė, Augustinas Rudokas,------------------------------------
Albina Lewis. Dr. Vincas 
Beakis, p-lė Marijona Dai- 
lydaitė, p. Marijona Franc- j 
kaitė, Feliksas Krukas, Joa-( 
na ir Marijona Pausai, Ste
ponas -Semotauckis, Alfon
sas Laucius,

KAZYS JOKSAS PASIKORĖ CHI- 
CAGOS KALĖJIME.

Jis buvo užmušęs savo vai- Mirtis yra vienintelė išeitis 
kus ir primušęs žmoną.
Nesenai “Keleivy” buvo 

rašyta, kad Kazys Jokšas, 
52 metų amžiaus Chicagos 
lietuvis, išėjęs iš beprotna
mio ir sugiyžęs namo nak
ties laiku užmušė kuju du 
miegančiu savo vaiku ii- bai
siai sudaužė žmonai galvą. 
Jis buvo areštuotas ir užda
rytas kalėjiman. Dabar 
“Naujienos” praneša, kad 
Jokšas buvo rastas Cook ap- . . -
skrities kalėjime (Chica-lls t0> x
goj) pasikoręs. Jis palikęs 1sav?_va.us, kunuos jis už- 
savo celėj šitokio tarinio l mlįse miegančius.- 
laišką: . laiske minimas Kan-

“Geriau protingam mirti, riame jis buvo nekurį laiką

ir kapas yra gera vieta. Su
diev Kankakee, aš dabar tu
riu skubėti pas savo vaikus, 
kuriuos aš taip širdingai my
liu. Lai Dievas laimina ma
no brangią žmoną.”

Matyt, Kazys Jokšas bu
vo dievuotas žmogus, jeigu 
jis prašo Dievo palaimos 
savo žmonai, kuriai mie
gant jis kuju sudaužė galvą 
ir_kuri da tebeguli ligoninėj.

Jo religingumas matyt ir 
skubina pas

Jo laiške minimas Kan
kakee, tai beprotnamis, ku-

uždarytas. c
ir mažiau. Reikia spręsti, 
kad vėl ateina blogi laikai 
darbininkams.

Kadangi Kanadoje daug 
lietuvių dirba prie ūkio dar
bų, butų geru daiktu, kad ir 
iš kitų apielinkių darbinin
kai parašytų į darbininkiš
ką spaudą kokia mokestis 
ir sąlygos prie ūkio darbu. 
Jieškantiems darbo tas daug 
palengvintų, nes žinotu kur 
galima darbų rasti.

J- Martinonis.
Roland, Man., Canada.

Tikėjimi) Istorija. parašĮ p i, a 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 

tienė, d. Valerija Chužienė, Vpfo'u”u |ymo'lauke^mi S?
d. Marijona Varaneckienė, £ dienai prie kūlimo iki 
d. Juozefa Baltrušaitiene, d. n šventinių ir tt..Gražiai;’tvi,r • ų’-i n -r - j tt $3 edemai. Dirbama nuo b jnra;« chir-nm io!. ais tvirt*u,i “P-Bronislava Baihene, d. Ur- Z ;n e i Kaina g ’ 141 pU81- 1086-

ROLAND, MANITOBA, 
CANADA.

Iš farmų darbininkų 
reikalų.

___ Man teko dirbt prie šieno 
Stanislovas valymo vakarų pusėj pup 

Puidokas ir Antanas Motu-, Winnipego. Čia mokėjo $1' 
zas.______________________į dieną. Bet turiu pastebėt,

Valgių pagaminimu šiam kad aš dirbau pas lietuvius 
pokiliui rūpinosi: draugai taimerius. Vėliau aprašysiu 
tetas1 įnėjo: d. Marijona ir skirtumą tarp lietuvių ir 
Čereškieriė. d. Jieva Naujo- anglų fąrmerjų.
kienė, d. Uršulė StasiulienėĮ 
ir d. f Ona Apšiegiene. Pa
rengtino ir p vi ėmimo komi- 
tetan inėjo: d. Marijona Mek'^kėtfTaTbi-
Pausiene,_ d. Jievajisman- ninkams už dienos

Rolande, kur aš visuomet 
dirbu javų valymo metu,l 

(farmeriai turėjo mitingą ir1

Bronislava Bailienė, d. Ur- • 2 „„Uršulė Vaitonienė, d. Zofija i lkl 8 vakaro' 
Krukienė ir d. Antanas Ši-j T~ ' " 'į
leikis. Dekoracijas paruošė dutinis, nekurtos rūšys kvie
ti rg. Jonas Paiušas. ' čių vietomis yra surudyju-

Reikia. da pridurti, kad sios. |
visiems svečiams buvo pri-l Atvažiuodamas į Rolandą 
segtos gėlės prie krutinės. buvau sustojęs Winnipėgė.

Po vakarienės ‘Visi links- Čia sutikau daug lietuvių . 
minosi ir šoko iki vėlybos bedarbių, atvažiavusių iš 
nakties. Šokiams griežė d. Ontario ir Manitobos pro- Į 
Juozapas Plikavičius, d. Ka- vincijų prie laukų valymo 
zimieras Kalvelis ir d. Bla- darbų. Nekurie iš ju be dar-1 
das Žilinskis. ,bo nuo pat pavasario. Išva-

Drg. Kazimieras Balčiu- žinėjo jieškodami darbo po 
nas padovanojo visas gėles Ontario kalnus ir miškus ir 
galiniam stalui papuošti. niekui-'darbo negavo. Miš-

Nors visi linksminosi iš,ti- kuOse visos didžiosios kom- 
<ą laiką, vienok nepamiršo panijoš kempes šįmet užda
ri- varguolių. Aukų surinko rė nuo pat pavasario, todČ) 
$8.77 Lietuvos politiniams h- bedarbių skaičius' labai 
kaliniams. (padidėjo. Nėra vilties, kad

Lewistono koresponden- ir ateinančią žiemą bus dar- 
tė, M. D. bo miškuose.

Kviečių derlius šįmet vi-

“L-------te t ~ .. i Ne kiek geriau nei pas!
Guhvero Keliones j Nežino- farmeriu?> Samdos biure
““Jfe ir interesinga apysa- Į paarusiems farmų dai-bi- 
<«, pi na sujaudinimo. Su paveiks-1 nmkams, kurie moka melžti 
’ais. Kaina .................................. 50c. 1

Lytiikog Ligos ir kaip nuo jų apaiuu 
joti. Parašė D-ras F. Matulaitis Ant 
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kai n r ....................................... 2fx

karves ir operuoti visas ūkio 
mašinas, darbymeties metu 
farmeriai siūlė nuo $30 iki 
$35 mėnesiui. Nekurie siūlė

I Amerikos Lietuviui Lais
vamanių Etinės Kultūros 
Draugijos Centralinis Ko
mitetas skelbia trijų mėne
sių vajų ir prakalbų marš
rutą per visas didesnes J. V. 
lietuvių kolonijas, kad gau
ti daugiau narių. Vajus pra
sidės su pirma rugsėjo die- 

i na ir tęsis iki 30 
jčio mėnesio. To 
I lando ALLEKD.
sušaukė specialį susirinki
mą 6 rugpiučio dieną ii 
svarstė, kokiu budu ji gale- 
tų tą maršrutą paremti ii 
pati juo pasinaudoti. Pra
kalboms nutarta paimti Lie
tuvių Svetainę prie Superior 
avė. ir gerai išgarsinti, kad 
visiems Clevelando lietu
viams butų proga atvykti į 
prakalbas. Kalbės d. H? Jag
minas, kuris yra gerai susi
pažinęs su laisvamanybės 
etinės kultūra, todėl jo pra
kalba turės būti pamoki
nanti.

Clevelande laisvarpanių 
yra daugiau negu kur kitur. 
Tik yra viena bėda su jais, 
kad jie pasitenkina vien 
tuo, kad patys pasiliuosavo 
nuo prietarų bei tų nelemtų 
religinių monų. Bet jie nie
ko neveikia paliuosavimui 
savo brolių ir sesučių iš tos 
burtų balos, kur juos įklap- 
pinę kunigai netik patys 
mulkina ir išnaudoja, bet 
dar padeda ir kpaitalistams 
juos išnaudoti, liepdami ti
kintiems darbininkams kan
triai nešti visus “Dievo už
dėtus kryželiu?,” tai yra 
priespaudą ir skurdą.

Kunigai įvertina laisva-, 
manių spėkas daugiau negu 
patys laisvamaniai. Praei
tis tą įrodė. Kada būdavo 
pakviestas geras laisvama
nis kalbėtojas į kurią nors 
lietuvių koloniją, tai romiš
ki kunigai tiesiog nerdavosi 
iš kailio. Bėgiodavo j polici
ją juos skųsti ir kurstydavo 
tamsius savo parapijomis 
prakalbas ardyti, kalbėto
jus mušti, kad žmonės neiš
girstų teisybės apie kuni
gų monus. Kunigai bijo sto
ti su laisvamaniais į viešus i 
debatus, nes žino, kad 
prietarais faktų nesumuš. 
Kunigai yra laimingi tik tol, 
kol laisvamaniai nesiorga- 
nizuoja ir neveikia.

Todėl Cleve- 
. 6 kuopa

Po nominacijų.
Nominacijų balsavimai 

jau praėjo Ohio valstijoj ir 
didžiumoje laimėjo demo
kratai. Į gubernatoriaus vie
tą kandidatavo du iš demo
kratu pusės, dabartinis gu
bernatorius Davey ir Char
les Sawer iš Cincinatti mie
sto. Dawey pralaimėjo labai

didele didžiuma; reiškia, 
Sawer liko demokratų kan
didatas. Iš republikonų pu
rės buvo nominuotas Bri
cker, taipgi stiprus kandi
datas.

J mažesnes vietas didžiu
ma balsų paduota už demo
kratų kandidatus.

Į valstijos seimelį kandi
datavo ir tris lietuviai: 
John DeRighter ir Mark 
ant demokratų tikieto, o 
Comer ant republikonų ti
kieto,' bet laimėti nepasise
kė nei vienam. John De- 
Righter-Diraitis tarnauja le- 
gislaturoj (seimely) jau an
trą terminą, bet šį sykį ir jis 
pralaimėjo, nors jam visai 
nedaug truko, tik vieno-kito 
šimto balsų. Gaila, kad nei 
vienas iš lietuvių negalėjo 
patekti į kandidatus.

Kaip spauda praneša, tai 
Davey praleido savo agita
cijai apie pusę miliono dole
rių. Visi valstijos darbinin
kai turėjo mokėti po penktą 
nuošimtį savo algų į tam 
tikrą politiškos agitacijos 
fondą. Paprasti darbininkai 
sumokėdavo nuo penkių iki 
aštuonių dolerių per mėne
sį, o kurie turėjo geriau ap
mokamus darbus, tie dau
giau. Reiškia, pats Davey 
pinigų nepraleido savo pa
stangoms likti ilgiau guber
natorium, bet darbininkai 
buvo priversti mokėti į jo 
fondą veik per ištisus metus.

Tai matote, kaip yra su 
politikieriais. Jeigu žmogus 
per didelį vargą gauna ko
kį valdžios darbelį, tai dalį 
savo atlyginimo turi jiems 
atgal atiduoti.

Jonas Jarus.

KUNIGŲ SENINAR1JOJE 
RADO SLAPTĄ GINKLŲ 

SANDELĮ.
Cambridge’aus kunigų se

minarijoj, kuri randasi prie 
42 Quincy st., pereitą sąvai- 
tę darbininkai darė skiepe 
kokių ten pagerinimų m pa
stebėjo gerai užmaskuotas 
slaptas duris. Jiems parupo 
pažiūrėti, ką tenai kunigai 
laiko, už tų slaptų durų. Na, 
ir atidarė tą slėptuvę. Ogi 

1 pasirodė tikras arsenalas— 
dėžių dėžės amunicijos. Jie 
davė žinią apie tai policijai, 
kuri atvykusi rado 1,000 pa
tronų kariškiem šautuvam.

Ką. Dievo tarnai su klieri
kais ruošėsi šaudyt, žinoma, 
jie nepasakys. Policija ir 
laikraščiai taipgi nieko ne
sako. Ot, jeigu šitiek amu
nicijos butų atrasta darbi
ninkų unijos bute, tai jau 
butų kas kita. Tuomet kapi
talistų spauda užkymusi 
rėktų, kad susektas “raudo
nųjų sąmokslas Amerikai 
išsprogdinti.”

sch»*,oT 5 )
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Steinie Bottles
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Tegul jus svetys Mtsisve’- 
kina pastiprintas su šal
to Schmid t’o bonka. šian
dien Schmidt as yra pri
imtas tfėr'ma'• namuose 
visokiame* reikale. Geras 
prie vabt’V. tarp pietų, 
svečiams priimant i r 
jiems išvažiuojant. Geras 
—ir gcrau jums.

C. SCHMIDT & SONS, INC., PHILADELPHIA, PA.

Full Quart Bottles
1 & ON DRAUGHT

DRAUGIŠKAS
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Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Bodai Užmušė 150 Arklių Api'
. Maskvos Danes leatro levą.

Massachusetts Valstijoj
Kaip Kas Man Šiandie | 

Išrodo RUSAIkiekvieno troškimą. Jis tą 
labai greitai savo mokiniuo
se pastebėdavo ir pritaikin
davo jiems vietą, kuriai jie 
geriausia tikdavo. Jo elge
sys’ .su aktoriais buvo ne

Stanislavskis, kaip ir dau
gelis iusu inteligentijos, bu
vo kilęs ne iš vargšų luomo. 
Jo tėvas buvo stambus fab- 

Tikantas. Jo motina buvo 
________  r __________  ! _______ ifrancuzė aktorka. Konstan- .. . . 
tos krito 150 arklių. Epide- 154,072,000 bušelių atlieka tinas Stanislavskis, tai neti-;toks, kaip buržuaziniame

pereitą sąvaitę Massa- rz ... I)Pti
chusetts valstijoj pradėjo ^mei IKUl Vili 

sirgti ir stipti ūkininkų ark- j 
liai. Nuo panedėlio iki suba- j

Kviečius?

mija daugiausia siaučia Bri
stolio ir Plymoutho apskri- 
čiuose. Valstijos veterino- , - . .
rių draugijos viršininkas ^as ashingtone susirupi- 
Dr. Harry W. Jakeman sa- ^ad Amerikoje P^i- 
ko, kad šita liga vadinasi' daug yra duonos. Šįmet bu- 
encephalomyelitis. Vakari-I Y0 labai įldelis kviečių der- 
nese ir pietinėse valstijose kusir sahs negalės jų su- 
ji esanti senai jau žinoma, l vagotų o tuo tarpu 154,- 

vo. Ją nešioja uodai. Ka- (la , nuo pei eitu rnetlį. 
dangi šįmet nepaprastai 
daug uodų, tai ir šita epide
mija pakilo. Ji suparaly
žiuoja gyvulio smegenis ir 
nugarkaulį. Dr. Jakeman 
pataria farmeriam neleisti 
arklių j ganyklas nakties 
laiku, kuomet uodai dau
giausia siaučia; tvarto lan
gus ir duris reikia apsaugot 
sietais, o viduje tvartą iš
purkšti purškalais, kurie 
parsiduoda musėms naikin
ti. Iki oras neatšals ir uodai 
nepranyks, šitos ligos payo- 
jus nepraeisiąs. Galima esą 
arklį ir įskiepyt, bet skiepy- 
mas apsaugojąs gyvulį tik 
nuo 10 dienų iki dviejų 
sąvaičių; paskui ir vėl rei- esamomis kainomis, o kad 
kia skiepyt. Taigi kovot su farmeriams nebūtų nuosta
ta liga labai sunku. lio, tai primokėti jiems iš

Šita liga turinti 3 laips- valstybės iždo, kitaip sa- 
nius. Pirmąjį laipsnį sunku 1 kant—duot subsidijos, kaip 
esą pastebėti. Antras laips- daro kitų kraštų valdžios 
nis esąs jau labai aiškus: (Lietuvos valdžia irgi pri- 
arklys pasidaro apsnūdęs, moka ūkininkams iš iždo, 
negali nuryti nei šieno, nei kuomet ji parduoda jų pro- 
vandens, nustoja ėdęs. Pas-' duktus 
kutiniam 1 
apima paralyžius ir jis vi 
siškai susmunka nuo kojų.

nuo pereitų metų.
Agrikultūros Departamen-

kroji jo pravardė. Jis tikrai. teatre, kur tave kolioja, nie- 
po tėvais vadinosi: Kons- kiną, kad užmušti dvasiniai, 
tautinas Sergiejevas Alek-' Stanislavskis, kaip tik prie- 
siejevas. Konstantinas gimė šingai, kėlė kiekvieno akto- 
1863, o mirė 1938 metais. Į riaus ar aktorkos dvasią, 
Tai gana krūva metų. Tad ^katino gyventi tikruoju 
bus neprošalį apie tą garsų 1 veikalo gyvenimu, o ne vien

CH. PUŠYNAS.

I

“Lietuvos 
Šimu, Sovie 
nai .ruošiasi 
pasaulį pe 
Amerikonai 
pasaulį pap 
dėl rusai r 
“subytyt” ii 
pasaulį nep 
tokiu keliu 
radio stočių 
mų nusileisi 
tokiu keliu, 
civilizacijos 

Kauno i 
taip:

Sįiėjo met 
lakūnai Gro 
vas ir Danil 
kridę į Junj 
per Šiaurės 
sklido iš M j 
San Jaarnth

■ I 148 kilometi

Ryšium i 
sklidimo ms 
tų laikrasčia 
straipsnius i 

Lakūnas ( 
“Mes, žii 

mom po peri 
mo.'Stud i jut 
skirdimų p 
priėjom išva 
pastatyti to 
rlud pasisekt 
tolumo reko 
ūždara kred 

' iiesįa liniji 
degamosios 
nenutupiąnt.

“Galima. 
Anuoju keli;

1 per šiaurės i 
i niją ir, -nenu 
' oildant dej 

J'žiagos, gi-įž 
U kvą. Tektų s 
f lometrų. L 

laikytis 8- 
metių auksu 
da galima b 
tuvo apledč 

“Dar įdoi 
aplink žemė 
ašigaliu. T 
000 kilometi 

Musų ba 
kad visi toli 
ateitype bus 
feroje, t. y. 
tūkstančių n 
; “Tada met 

lygos taip j; 
lakūno.

Mes manon 
' pasaulinio t< 

vyks stratosfe

I J i

Sovietų Sąjunga ir Japo
nija sustabdė mušius, kurie 
tęsėsi apie sąvaitę laiko. Ja
ponijos spaudos tonas jau 
atsimainė. Japonai mano, 
kad Changkufengo “inci
dentas” suves Japoniją su 
Sovietų Sąjunga į artimes
nius ir draugiškesnius san- 
tikius. Ką Sovietai mano, 
jie nesako. Tik visiems ži
noma, kad Sovietų Sąjunga 
nori taikos. Daugelis mano, 
kad Sovietai dabar turėjo 
sudaužyt Japoniją, nes ap
sidirbus su Kinija, ji puls 
Sovietų Sąjungą. Bet Sovie
tai to nedaro. Kaip kas no
ri iš to suprasti, kad jie bijo 
Japonijos. Bijoti gal ir nebi
jo, bet nenori karo.

Sovietų Sąjunga, rodos 
1920 metais, turėjo panašų 
reikalą su Lenkija.' Lenkai 
buvo įsibriovę į Sovietų že
mę gana toli. Raudonoji ar
mija juos smarkiai apmušė 
ir išvijo iš savo šalies. Nusi
varė iki pat Varšuvos. Tūli 
“dideli” žmonės tuomet 
pradėjo rodyt pirštu: “Vot, 
žiūrėkite, Sovietų Sąjunga 
virto tokia pat imperialisti
ne valstybe, kaip ir caro Ru
sija buvo!” Padarę 1920 
metais tą klaidą, Sovietai 
jos nepakartos 1938. Mat, 
neužtenka mokėt ginklas 
vartoti; žmonių simpatijos 
užsikariavimas taipgi daug 
reiškia.

Hitleris nerimauja; jam 
kailis niežti ir jis įvels vo
kiečių tautą, kad kas jai nu
garą iškarštų.. Kuomet So-; 
vietų Sąjunga ir Japonija 
veda taikos derybas, kad 
nustatyti tarp Mandžiurijos 
ir Sibyro aiškią sieną ir iš
spręsti kitus klausimus, tai 
tuo pačiu laiku Vokietija 
pašaukė prie ginklo milioną

nominio' klausimo neišriš. 
Jeigu “raudonumas”, žada 
darbininkams ■ geresnį ryto
jų, tai nuo jo nesulaikys 
darbininkų jokie tyrinėjimo 
komitetai, jokie persekioji
mai.

merikos aliejaus kompani
jos neteko Meksikoj alie
jaus laukų. Meksikos val- 

; džia ima aliejų ir kitas pra
mones į savo rankas. Tad 

' kasyklose priviso vokiečių 
technikų ir inžinierių. Net 
Meksikos armijoje visokiu 
instruktorių yra 15 šimtų 
vokiečių.' Vokietijos, Itali
jos ir Japonijos inžinieriai 
pasisiūlė Meksikai pastaty
ti stiprų laivyną. New Yor- 
ko “Enquirer” 14 rugpiučio 
yra beveik visas tkm reįkas 
lui pašvęstas. Jis sako, kad 
naciai užplūdo Meksiką’ne 
tik industriniais ir kariniais 
instruktoriais, bet visokiais 
agentais, kurie varo fašisti
nę propagandą ne tik Mek
sikoje, bet ir Centralinėje ir 
Pietų Amerikoje. Ką darys 
Amerikos valdžia, tai atei
ties klausimas.

Man vienas prietėlius sa
ko: “Ar matei,, ką apie tave 
rašo Chicagos 'Vilnis’?” Sa
kau, nemačiau ir nesvarbu, 
ką ji ten rašo. Kas nežino 

rV. Andriulį? Tai A. Bimbos 
idėjos draugas. Abudu sėdi 

Į vienam vežime ir vieną gie
smę gieda. Susipratę darbi- 
’ninkai jau žino, kaip komu
nistų vadai rašo. Kas jiems 
pasakė kritišką žodį, tai jau 
tas prakeiktas ant amžių 
amžinųjų ir amen. Tik jie 
vieni klaidų nedaro. Klai
das daro tik komunistų par
tijos eiliniai nariai, o ne jų 
vadai. Klaidų gali padaryt 
socialistų vadai, katalikų 
kunigai, demokratų vadai. 
Set niekados klaidos nepa
darė ir nepadaiys. ‘Romoje 
popiežius, Brooklyne A. 
Bimba, Chicagoje V. And
riulis ir kiti lyderiai. Šituo 
žvilgsniu geri katalikai ir 
komunistai nesiskiria. Kaip 
vieni, taip ir kiti turi klau
syti savo vadų. Jie privalo 
negirdėti ir nematyti ką jų 
vadai daro, tik turi klausyti 
ką jie sako. Todėl ir “bro
lišką ranką” komunistai at
kišo katalikams. Socialistus 
jie nuolatos atakuoja, o su 
katalikais nori but “bro
liais.” Jau kad progresas, 
tai progresas!

< *

Amerika susirūpino Mek
sikos valdžios politika. Nes 
Lazaro Cardenas, Meksikos 
dabartinis prezidentas, pa
suko biznio reikalus į Vo
kietijos pusę. Anglijos n A-

tik nuduoti.
Dar daugiau. Eidamas po 

parkus ar sodus, Stanislavs
kis visuomet stebėdavo 

---■« -----------  — įvairius žmonių tipus ir pa
-laukia, tad jo nuopelnus gindavo savo aktorius to- 
pasistengsime čia kiek pla- kius žmones studijuoti, kad 
tėliau nušviesti. reikalui esant žinotų kaip

Būdamas 25 metų am- tokius tipus scenoje atvaiz- 
žiaus, Stanislavskis įstojo | duoti. Pasiputimo, išdidu- 
(1888 metais) į Rusų Impe-' kaip pas kitus direkto- 
ratoriškąją Dailės, ir Dra- rįus> pas Stanislavskį nebu- 
mos mokyklą kaipo akto- vo japi teatras, veikalų ait
rius ir bendradarbis. 1898 toriai ir jų kuriniai, tai vis- 
metais jis sukuria Maskvos kas. jjs skaitydavo dideliu 
Dailės Teatrą.ir jame vado- nusidėjimu ką nors auto- 
vauja ne tik kaipo aktorius, riaus pakeisti. Jis ir savo 
mokytojas, bet ir kaip di-1 mokįnįus to mokino. Jo 
rektorius. Jis juo buvo iki nuomone, ką autorius suku- 
šiai dienai. Jį nenubloškė pg, o ypatingai Tolstojus, 
nei revoliucija, nei kiti sun- Cekovas, Gorkis ar kiti didi 

rašėjai, tai jie sukure iš gy
venimo tikrovės ir keisti to 
negalima. ’■>

Kad Stanįslavskis buvo 
paskendęs realiame mene, 
tai liudija ve koks apie jį 
padavimas. Kartą 1897 me
tais vienoje užeigoje jiedu 
su Dantčenko susėdo prię 
stalo ir išsėdėjo 18 valandų 
vien tik kalbėdami apie 
teatrą, rašytojus, jų beogra- 
f i jas ir jų kurinius. Kiti to
kiose užeigose vien tuščiom 
kalbom laiką praleidžia.

Stanislavąkis. šiandie jau 
nebuvo .vien Sovietų liau
dies artistas, bet viso pasau
lio liaudies* artistas. Jis pa
liko, apščiai sukūręs litere- 
turbs apie teatrą, apie nau
jąjį ir naturališką teatrą. 
Stanislavskio mirtis yra di
delis nuostolis tikrajam 
teatrui. J. Špižinis.

Maskvos Dailės Teatro kū
rėją, aktorių, mokytoją irJI tbdiilL btJiicii JdU Z/illUilld, r^rjci i*i* i • *• 1 t'J4> elniui i u, iiiunyiujcj u

bet čia iki šiol jos da nebu- ,000 bušelių kviečių yra 'filosofą pakalbėti plačiau.
Tai pažiba 20 amžiaus! To
kių žmonių tik šimtmečiai 
sulaukia, '

Tai yra beveik dusyk dides
nis perteklis, negu pernai 
šiuom laiku buvo.

Iki šiol tie kviečiai nebu
vo išparduoti, nes rinkos 
jiems nebuvo, arba žemos 
buvo kainos. Kad fanne- 
riams nereikėtų savo javų 
parduoti su nuostoliu, val
džia skolino jiems pinigų, 
tam tikrą sumą nuo bušelio, 
ir supylė kviečius į magazi
nus kad vėliau galėtų juos’ 
parduoti geresnėm kainom.

Bet kainos netik nepaki
lo,’ o da daugiau nukrito. 
Agrikultūros Dėpartamen- . _
tas dabar siūlė parduoti už- kūmai, tuo tarpu kaip dau- 
sieniui 100,000,000 bušelių gelis jo kolegų nuėjo kon-

užsieny pigesnėmis 
laipsny gyvulį kainomis, negu namie tie 

' produktai yra parduodami 
saviems žmonėms).

Bet valstybės sekretorius 
Hull šitam sumanymui prie
šingas. Jis sakosi nekuomet 
nesutiksiąs subsidijuoti eks
portą.

.Nusižudė Motiejus 
Gir uitis.

57 metų amžiaus lietuvis 
pasipiovė skustuvu.

Benld, Ill. — Šiomis die
nomis čia nusižudė Motie
jus Giraitis, 57 metų am
žiaus lietuvis. Tai įvyko 3 
rugpiučio. Jo sūnūs Vincas 
sakosi parėjęs tą vakarą na
mo ir radęs tėvą gulint lo
voj, bet nerimaujant. Pas
kui jis atsikėlęs iš lovos ir 
ant grindų atsigulęs. Sūnūs 
nuėjęs gulti savo vieton. Iš 
lyto atsikėlęs, vaikinas ra
dęs tėvą šantėj jau nebegy
vą. Jis buvo skustuvu pasi- 
piovęs.

Savžudystės priežastis 
tikrai nežinoma, bet spėja
ma, kad prie to galėję prisi
dėt finansiniai sunkumai. 
Velionis buvo nusipirkęs 
Michigano valstijoj ūkį ir 
norėjo greit išmokėti, užį 
darbiavo čia anglių kasyk
lose. Bet paskutiniais lai
kais kasyklose darbai eina 
prastai ir Motiejus Giraitis 
buvo labai susirūpinęs.

Velionis buvo kilęs iš Ma- 
riampolės apskričio, Šuns
kų parapijos, žvirgždaičių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 
36 metus. Paliko dvi dukte
ris ištekėjusias Chicagoj ir 
du sunu ant fanuos, Hart, 
Mich., o trečią sūnų turėjo 
čia, prie savęs. Su moteriš
ke buvo atsiskyręs jau ke- 
liatą metų atgal. Priklausė 
prie abiejų susivienijimų. 
Palaidotas Benld kapinėse. 
Lai buna jam lengva šios 
šalies žemelė.

V. Leonavičienė.

“LIETUVOS ŽINIOS”
APIE CAL1FORNIJOS 

LIETUVIUS.
Šiomis dienomis “Lietu

vos Žinios” Įdėjo gražų ap
rašymą apie Amerikos lietu
vių šokėjų grupę, kuri ne
senai lankėsi Kaune. Tai 
Jonas Krenčius, jo žmona 
ir Edvardas Tautkus iš 
South Gate, Californijos.

Ši šokėjų grupė yra pasi
vadinusi “Karrė le Baron” 
kompanija ir esanti apke
liavusi netik visas Jungtines 
Valstijas ir Pietų Ameriką, 
bet aplankiusi ir visus di
desnius Europos miestus. Ji 
buvusi Londone, Berlyne, 
Paryžiuje, Monte Karloj 
ir tt. Ponia Krenčiuvienė šo
kių mokėsi Hollywoode, o 
jos vyras lavinosi šito meno 
pas garsiosios Pavlovos 
partnerį baletmeisterį Ko- 
belevą, paskui, pas Fokiną 
ir kitus garsius šokikus.

Šita proga mums smagu 
yra pažymėti, kad vienas 
tos grupės narių, būtent Ed
vardas Tautkus, yra “Kelei
vio” skaitytojų tėvų sūnūs, 
Amerikoje gimęs, augęs ir 
mokslus ėję-, bet neblogai 
kalba lietuviškai. Jo moti- 

Klara Tautkuvienė. ir 
gyvena South Gate 
Californijoj.

trevoliucijos keliais. Stanis
lavskis po perversmų dar 
daugiau save užsigrūdino, 
kad tarnauti proletariato 
valstybei!
Ką Stanislavskis įnešė nau

jo į teatrą.
Būdamas Maskvos Dailės 

Teatre da prie caro valdžios 
Stanislavskis svajojo apie 
teatro natūralumą. Bet ap
linkybės neleido jam to par 
siekti. Tik 1917 metų revo
liucija davė jam galimybės 
savo svajones realizuoti. 
Jis p įdarė perversmą ir pa
čiam Maskvos Dailės Teat
re. Jis vaidinimą pradėjo 
taikyti 'prie tikrovės. Jo la
vinami aktoriai pasklido po 
visą plačią Rusija. Maskvos 
Dailės Teatras atsistojo lyg 
koks fontanas, iš kurio try
ško aktorių grupės į provin
ciją.

Kur seniau, prie caro val
džios, valstietis ir fabriko 
darbininkas negalėjo nei 
įsivaižduoti, kad ateis die
na, kuomet jis matys profe
sionalus vaidintojus prieš 
savo akis, tai dabar pamatė 
ir gėrėjosi Gorkio, Tolsto
jaus, Čekovo ir kitų garsių 
rašytojų kuriniais. Scena 
pas Stanislavskį buvo taip 
paprasta, kaip paprastas ru
sų gyvenimas. Už šitą savo

rė, o ypatingai Tolstojus,

DĖL DIDELIO KARŠČIO 
ALPSTA KLAIPĖDIŠKIAI

Paskutiniuoju laiku jau 
daugiau kaip sąvaitė Klai
pėdoje saulė “spirgina” be 
pasigailėjimo. Maudyklėse 
pilna žmonių. Pasitaiko ir 
nelaimingų atsitikimų, šlė- 
vio gatvėje buvo " saulės 
smūgio ištikta Edita Vilė, 
kuri greitosios pagalbos au
tomobiliu nuvežta ligoni- 

-c • -......---• .------ —f — -1 nėn. Kita auka: saulės smu-
nuopelną Stanislavskis ga- [ gįs ištiko vokiečių jurinin- 
vo Darbininkų Raudoną ■ ką Henriką Schwapag, kuris 
žvaigždę. Po to jį Sovietų;visą dieną ant saulės dirbo 
Sąjungos vyriausybė apdo- Įlaive.

na, 
dabar 
mieste,

ONUŠKY PERKŪNAS 
NUTRENKĖ ŪKININKĄ

Onuškio apylinkėje siau
tusi audra su perkūnija vie- 

pridarė 
sugriavė

tos ūkininkams 
daug nuostolių, 
trobesius, padegė. Į vieno 
ūkininko daržinę 
perkūnas; daržinėj miegojo 
visa ūkininko šeima; žaibas 
šeimininką užmušė, o visa 
kita šeimyna paliko sveika, 
nors dai'žinė ir'sudegė.

trenke

manijakas padegė 
13 namų.

žmonių, kurie turi 
maniją namus deginti. Štai, 
pereitą sąvaitę policija su
ėmė DeCotą, 25 metų am
žiaus vyruką, kuris prisipa
žino padegęs jau 13 namų ir 
farmų. Jis veikė Vermonte 
ir šioje valstijoj. Jo padeg- 
toj farmoj Eastone, netoli 
nuo Bostono, sudegė 14 
karvių. Paklaustas, kodėl 
jis namus padegioja, jis aiš
kinasi, kad jam baisiai pa
tinka žiūrėti, kaip vynioja
si liepsnos liežuviai.

Šitas

Yra

vanojo ir Lenino ordinu. Da - 
toliau, Stanislavskį pripaži
no Rusų Liaudies Artistu.

Kada 1922 metais Stanis
lavskis paprašė leidimo į A- 
meriką, Amerikos džingoji- 
stai nusigando. Visi suriko, 
kad to bolševiko negalima 
įsileisti, nes ir Amerikoj su-Į 
kels revoliuciją. Stanislavs
kis jiems šaltai atsakė: ne
nusigąskite'. ponai, mes ąt-' 
vykstame tik parodyti jums 
Sovietų scenos meną. Šutei- i 
kė Stanislavskio artistų 
grupei leidimą. ’

Kada jie pradėjo ■ savo 
gastroles po Ameriką, ta pa
ti spauda prasiblaivė. Pra
dėjo lyg nedrąsiai pripažin
ti, kad Stanislavskis turi 
kaž-ką naujo, kad jo teat-' 
ras, tai tikras gyvenimas, h 
tai žmonijos veidrodys, kur 
kiekvienas gali matyti save, j 
Kokias metodas Stanislavs

kis naudojo aktoriams 
mokinti.

Kaipo direktorius, jis bu
vo labai neprastas savo as
menybe. Jo mokykloje bū
davo mokinių iki tūkstan
čio ir daugiau. Jis turėjo 
matyti kiekvieno talentą,

ir pusę vyrų, neva tai kariš
kiems pratimams daiyti, o 
ištikrujų tai pagąsdinti Če
koslovakiją ir Sovietų Są
jungą, kad palengvinti Ja
ponam tas deiybas su Mask
va. Bet kas gali žinoti? Gal 
ne vien tik pagąsdinti, bet 
gal ir ištiknjjų Hitleris ruo
šiasi Čekoslovakiją užpulti? 
Šiandien Europoje galima 
visko laukti. Karų paskelbi
mo gadynė jau dingo. Kas 
pamatė progą, kad laikas 
patogus pasiplėšti, tas ir už
puola silpnesnę tautą, ir 
plėšia. Kaip ilgai tie plėši
kavimai eis, tai sunku nu
matyti, bet jie da tęsis ne- 
kurį laiką, nes demokrati
nės valstybės vis dar nesusi
taria.

Amerikoj vėl prasidėjo 
darbo unijose “raudonųjų” 
gaudymas. Kaip iš laikraš
čių tono išrodo, tai visi CIO 
unijos vadai pavirto “komu
nistais” ar komunistų sim- 
patikais. 1930 metais' Ha
milton Fish varė kampaniją 
prieš “raudonuosius,” da
bar kiti dideli džentelmanai 
tą darbą pradėjo.' Jeigu 
tiems tyrinėtojams tikėti, 
tai visi unijų vadai yra užsi
krėtę komunizmu,, socializ
mu, viską Amerikoj valdo 
jau “raudonieji.” Bet taip 
nėra.

Reakcininkai mano, kad 
kaltindami “raudonumu” 
tokius žmones, kaip John 
L. Lewis, S. Hillmanas ir ki
ti, jie atitrauks darbininkus 
nuo kovų už geresnį gyveni
mą, už trumpesnes darbo 
valandas. Bet tas jiems ne
pavyks! Milionai darbinin
kų neturi darbo, kiti dirba 
tik pusę ar trečdalį laiko. 
Algos nukrito ir dar krinta. 
Masės darbininkų metasi į 
kovą, streikuoja po kelius 
kartus kiekvienoj įmonėj. 
Šauksmais prieš “raudo
nuosius” nei W. Greenas, 
nei kiti reakcijos vadai ekb-

Ispanijos respublikos gy
nėjams pavyko fašistus -su
turėti netik ties Vą.lencija, 
bet ir Ebro fronte užduoti 
smūgį. Generolo Franko ar
mijoje pradėjo kristi upas. 
Po kelių smarkių susirėmi
mų Ebro slėny, frankrstai 
nutilo. Žinios sako, kad da
bar fašistai pradėjo ofensy- 
vą Estramaduro fronte. Ten 
guli milžiniški anglių klo
dai. Mussolinis nori tuos 
anglių klodus pasigrobti 
sau, tad fašistų generolas 
Gonzales Queipo de Llano 
pradėjo čia ofensyvą. Kaip 
toli jis žengs, tai vėliau ma
tysime. Bet kaip ųeišėj.o nie
kas iš pirmesnių’fašistų jžjy- 
gių, tai niekps turbut ir is to 
neišeis. Lojalistų aronija ir 
jos upas dar nesulaužytas. 
O kuomet armija stovi ęie^ 
lybėje’ ir joje upas geras, tai 
dar gali ji padalyti stebėti
nų'žygių. !; . Y

Birobidžano
Birobidžianas, tai toks 

kraštas Sovietų Sąjungoj, 
kur mėginta žydų respub
lika.

Šįmet Birobidžanas šven
čia 10 metų jubiliejų ir ta 
proga žydų spauda plačiai 
aptaria sovietiškos žydų 
nacionalinės valstybės liki
mą. Štai keliatas įdomių 
duomenų apie tą Tolimųjų 
rytų žydišką respubliką.

Birobidžano istorijoj , 3 
datos ypatingai išsiskiria: 
1928 metais kovo 28 d. Bi
robidžanas išskirtas į atski
rą administratyvinį vienetą 
tikslu jį kolonizuoti žydais 
kolonistais; 1934 m. gegu
žės 7 d. Birobidžanas pada-, 
rytas žydų autonomine sri
timi, o 1936 m. rugpiučio 29 
dieną Birobidžanui suteikta 
“žydų nacionalinės valsty
bės” titulas. Tą Birobidža
no pavadinimą patvirtina 
ir naujoji Sovietų konstitu
cija 22 straipsnyje.

Ar Birobidžanas žydų?-?— 
štai pirmas klausimas, kurį 
reikia išaiškinti, kalbant 
apie “žydų valstybę” Toli
muose rytuose prie Amūro 
upės. Prieš. 10 metų buvo 
numatyta apgyvendinti, 10 
metų bėgy, bent 100,000 žy
dų. Iš to plano įgyvendinta 
tiktai dalis. 1928 m. Birobi- 
džane buvo 34,000 gyvento
jų; žydų jame visai nebuvo. 
1937 metų vidury' gyvento
jų skaičius paaugo iki 765,- 
000, tame skaičiuje apie 
18,000 žydų, kas sudaro žy
dų 23.8% visų gyventojų.

Žydų kėlimasis į Birobi- 
džaną vyko visus metus, bet 
kartu' su imigracija vyko ir 
bėgimas, o todėl kolonizaci
jos rezultatai savęs visai ne
pateisina. Dar 1936-7 me
tais žydų spauda kalba apie 
masinį žydų bėgimą iš Biro
bidžano. Bėga todėl, kad 
negali įsikurti. >

Bandymas Nenusisekė.
Bandymas apgyvendinti 

žydus žemės ūkyje nesiseka. 
Įkurtieji kolchozai Suiro.'. Iš 
Lietuvos išsikėlusios 245 žy
dų šeimos taip pat nesuge
bėjo įsikurti žemės ūky ir iš
bėgiojo į visas puses. Šiuo 
metu Birobidžano miestely 
gyvena apie 16,000 žydų, 
t. y. beveik visa žydų kolo
nija tame krašte, o žemės 
ūky žydų nėra. Tolitnuose 
rytuose įsikūrė dar vienas 
žydiškas miestas, kokių Bal
tarusijoj ir Ukrainoj yra de-, 
sėtkai ir šimtai. Norėta juk' 
ne tą'pasiekti, kai buvo kai-, 
bama apie žydų kolonizaci
ją, apie žydų tautines kultū
ros centrą ir panašius daly
kus.

Prieš keliatą metų, kai kn 
lo žydui persekiojimas Vo
kietijoj, Birobidžanas buvo 
minimas, kaipo prieglaudos 
šalis persekiojamiems ke
tuose kraštuose žydąnjs. Bu-, 
vo kalbama' apie didelius 
projektus nukelti daug žy
dų kolonistui į Birobidžaną 
iš Vokietijos, Lenkijos '' ir 
Lietuvos. Vėliau tas planas 
buvo palaidotas: po.visų 
tų nepasisekimų ir, mato
mai, dėl kitų sunkumų, apie 
įsileidimą į Birobidžaną žy
dų iš kitų šalių nebėra kal
bos.

Dešimties metų eksperų 
mento nepasisekimas nieko 
nesako apie Birobidžano 
ateitį, nes kas nepavyko piri 
majį dešimtmetį, gali pa
vykti vėliau. Vienok pirmieJ 
ji bandymai žydų tarpe ke
lia didelių abejojimų dėl 
žydiško Birobidžano atei
ties. '.“Soc. Viestnik.”.

ŽUVIS PERKANDO AK-.
TORIUI RANKĄ. /

Holly w o o d o aktoriui, 
Warneriui Williarhui, ryk
lys pereitą sąvaitę perkan
do ranką. Ją reikėjo'susiūti 
net septyniose vietose.. A

Roosevel

matome prezi 
No garbės laipsn
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įvairios Žinios.
I KODĖL LIETUVOS VALDŽIA VAI- | 

SINA AMERIKIEČIUS?
Atrodo, kad fašistų vai-(liavoti, taip kaip valdiniri- 

i džia Lietuvoje šiais metais kai daro svečius priimdinė-
RUSAI SKRISI A APLINK PASAULĮ pasirengusi vaišinti visus iš darni. O apie tai žinių dar

~ l.'i i n L’rnotn n f inrlrnoi no m n n o i tnciYViarn cnn -in

Erie Ežeras, Kur Amerikiečiai Sumušė Anglus
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Meksikos vai.
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•unijoje visokio 
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jo kristi upas 
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; sako, kad da- 
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nis nori tuos : 
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PER ABU AŠIGALIU.
• • >

“Lietuvos žinių” prane
šimu, Sovietų Ru.rijos laku- i 
nai ruošiasi kelionei aplink; 
pasaulį per abu ašigaliu, j 
Amerikonai aplėkė aplink 
pasaulį paprastu keliu, to
dėl rusai nori amerikonus 
“subytyt” ir aplėkti aplink 
pasaulį nepaprastu keliu — 
tokiu keliu, kur nėra nei 
radio stočių,* nei aerodro
mų nusileisti, vienu žodžiu, 
tokiu keliu, kur nėra jokios 
civilizacijos.

Kauno dienraštis rašo 
taip:

Suėjo metai, kaip Sovietų 
lakūnai Gromovas, Jumaše- 
vas ir Danilinas buvo nu-- 
kridę į Jungtines Valstybes 
per Šiaurės ašigalį. Jie iš
skrido iš Maskvos ir nutupė 
San Jaainthe, padarę 10,- 
148 kilometrus oro kelio.

Ryšium su išgarsėjusio 
skridimo metinėmis, Sovie
tų laikraščiai įdėjo lakūnų 
straipsnius ir atsiminimus.

Lakūnas Gromovas rašo:
“Mes, žinoma, nenuri- 

mom po pernykščio laimėji
mo. Studijuodami toliminių 
skirdimų problemą, mes 
priėjom išvadą, kad galima 
pastatyti tokį lėktuvą, ku
riuo pasisektų sumušti visus čiai, 
tolumo rekordus, skrendant 
uždara kreiva, laužtine ir 
.tiesia linija, nepapildant 
degamosios medžiagos ir 
nenutupiant.

“Galima, skristi ir mušti 
senuoju keliu — iš Maskvos jo rėmėjai ne kartą yra tvir- 
per Šiaurės ašigalį į Califor- tinę, kad Amerikos kapita- 
niją ir, nenutupiant ir nepa-; listinė spauda neatstovauja 
pildant degamosios med- visuomenės opinijos. Apie 
žiagos, grįžti atgal į Mas-. 80 tos spaudos nuošimčių 
kvą. Tektų skristi 25,000 ki- esą griežtai nusistatę prieš 
lometrų. Lėktuvas turėtų Rooseveltą, tačiau riiiki- 
laįkytis 8—10 tūkstančių ; muose už jį pasisakė milži- 
mėtrų aukščiau žemės. Ta-|niška piliečių didžiuma. Iš 
da galima butų išvengti lėk-1 to esą aišku, kad šios šalies 
tuvo apledėjimo. 'spauda visuomenės neatsto-

“Dar įdomiau butų skristi vauja. Taigi “Daily Mirror’-’ 
aplink žemės rutulį per abu norėjęs patikrinti, ar ištiesų 
ašigaliu. Tektų skristi 40,- spaudos didžiuma tarnauja 
000 kilometrų. tik saujalei kapitalistų. Ir
’ Musų bandymas sako, iš gautų atsakymų paaiškė- 
kad visi tolumos skridimai ję, kad ištiesų apie 70 nuo- 
ąteitype bus daromi stratos- šimčių laikraščių eina prieš 
feroje, t. y. aukščiau 8—10 Rooseveltą, vadinasi, gina 
tūkstančių metrų.

“Tada meteorologinės są-

KODĖL BELGIJA FORTI- 
FIKUOJA FRANCUZI- 

JOS PASIENĮ?
Belgijos valdžia pradėjo 

fortifikuoti savo sieną su 
Francuzija. Opozicija pa
kėlė prieš tai karštą protes
tą. Juk franeuzai mus ne
puls, sako valdžios kritikai.

PARODYS ANGLAMS 
FAŠISTU DARBUS IS

PANIJOJ.
Ispanijos lojalistų val

džia pakvietė du Anglijos 
karininku, kad pažiūrėtų, 
kai]) Italijos ir Vokietijos 
orlaiviai sugriovė Alikantės 
miestą.

Rooseveltą Remia 
303 Laikraščiai.

Yorke leidžiamas
Mirror” atsiklausė

New 
“Daily 
eilės laikraščių, ar jie prita
ria Roosevelto politikai, ar 
ne. Šią savaitę jis sakosi ga
vęs jau 827 atsakymus, iš 
kurių 303 pasisako už Roo
seveltą.

“Daily Mirror” sakosi iš
siuntinėjęs iš viso 2,5.28 pa
klausimus. Tie 827 laikraš- 

kurie davė atsakymą, 
turį apie 25,000,000 skaity
tojų. Likusieji laikraščiai, 
kurie atsakymų nedavė, tu
rį apie 14,000,000 skaity
tojų.

Prezidentas Rooseveltas ir

, vadinasi, gina 
reakcinį kapitalą.

Tuo tarpu gi pravesta 
lygos taip jau nebevaržys) tarp CIO ir ADF unijų an- 
lakuno. Iketa parodė, kad apie 90

Mes manom, kad kova už j nuošimčių organizuotų dar- 
pasaulinio tolumo rekordą bininkų stoja už Roose- 
vyks stratosferoje.” ' veltą.

Rooseveltas Gauna Garbes Laipsni

kitų kraštų atvykusius lietu
vius. Ji žino, kad kuo gra
žiau pavaišins, tuo geresnių 
įspūdžių svečiai iš Lietuvos 
išsiveš.. (Ne visi.—Red.)

Vasara jau baigiasi ir kaimuose nėra balių ir kon- 
daugelis Amerikos lietuvių.1 certų. O kaimai tai juk tik- 
—t:-*---- ------ ‘n roji Lietuva.

Kiek vėliau bus įdomu iš 
musų jaunimo išgirsti, ką 
jis pamatė ir parytė Lietu
voje. Mes jau girdėjome, 
kad jaunuoliai turėjo links-

mažai tesimato spaudoje. 
Kodėl tie ekskursantai ne
parašo apie tai? Juk mes ži
nom, kad Kaunas ne visa 

i Lietuva. Mes žinom, kad

aplankę Lietuvą, pamatę 
jos gamtos grožybes, pra
dės grįžti atgal. Kiek matyt 
iš Amerikos lietuvių laik
raščių, tai visi keliauninkai 
priimami Lietuvoje kuo pui- 

mą kelionę — su muzika ir 
dainomis. Bet ar jie matė, 
kaip gyvena Lietuvos var
guomenė?

Tik šiomis dienomis tilpo 
Lietuvos politinių kalinių 
balsas Amerikos lietuvių 
spaudoje. Vienas tokių laiš
kų buvo nuo apie 80 kali
nių. Didžiuma jų vis jauni 
vyrai, apie 25 metus am
žiaus. Jię užaugę jau “lais
vos” Lietuvos žemėj. Dėlko 
jie yra kalinami? Dėl to. 
kad nepritaria fašistinei | 
diktatūrai. Ir kuomet sve
čius iš Amerikos tenai gra
žiai priima ir vaišina, tai sa
viems duoda druską be duo
nos. Jonas Jarus.

kiausia, o ypač amerikiečių 
jaunimas.

Daugelis jų jau rašo savo 
įspūdžius apie malonų jų 
ten sutikimą ir vaišingumą. 
Mums yra malonų girdėti, 
kad Lietuvoje mūsiškiai yra 
vaišinami, tik nemalonu, 
kad tai daroma propagan
dos tikslais. Musų laikraš
čiu Lietuvon vistiek neįlei
džia. Daugumas žmonių 
protauti nemoka ir šitų da
lykų nepastebi. Mums butų 
įdomiau išgirsti apie var
gingus Lietuvos kaimiečius, 
kurie negali į Kauną atva
žiuoti ir sykiu baliavoti. 
Mes taipgi žinome, kad kai
mo žmonės neturi iš ko ba-

i ra

šių metų 10 rugsėjo sukanda 125 metai, kaip Erie ežere admirolo Perry vadovaujamas 
aiiierikiiečių laivynas sumilšė anglų vadovaujamą laivyną, šitai sukakčiai pažymėti šį 
rudenį yra ruočiamos prie tp ežero didelės iškilmės, kuriose dalyvaus 9 valstijos. Erie 
ežeras ribojasi New Yorko, Pėnnąylyaiiijos ir Ohio valstijomis ir Kanada; jis turi 240! 
mylių ilgio, 50 mylių pločio ir 200 pėdų gilumo. Priė jo guli Detroitas, Toledo, Cleveląii’ 
das,‘Buffalo ir kiti Jungtinių Valstijų miestai. Vanduo, iš jo išsilieja Niagaros upe į On 
tario ežerą, o iš“Ontario bėga,St. Lawrence’o upe į Atlantą. Erie priklauso prie taip va
dinamų Didžiųjų Ežerų grupės,, kuri skiria Jungtines Valstijas nuo Kanados. Ton gru 
pėn -įneina 5 ežerai, būtent: Superior, Michigan, Huron, Erie' ir Ontario.

Rooseveltas Priža
dėjo Kanadai Pa

galbą.

metų eksp^- 
sisekimas nieb 
ie Birobidžtf 
is nepavyko p 
tmetį, gali p 
Vienok pinok 
žydų tarpe k 
abejojimų 

robidžano ai-’ 
‘Soc. Viestnii
RKANDO Ak
li RANKĄ 
o d o aktoriui 
Villiamui, 
savaitę perkjm 
f reikėjo susnai 
š.e vietose, . I

• ėia matome prezidentą Rooseveltą gaunant teisių dokto
rato garbės laipsnį Georgijos universitete, Georgijos vals.

Jeigu japonai ją užpultų, 
tai Amerika nesėdėtų ran

kas susidėjus.
Pereitą sąvaitę preziden

tas Rooseveltas buvo nuvy
kęs Kanadon atidalyti nau
ją tiltą, kuris jungs abidvi 
šalįs per St. Lawrence’o 
upę. Ta proga jis buvo pak
viestas į Queens Uuiversite- 
tą (Kingstono mieste), kur 
jam buvo įteiktas garbės 
laipsnis (Yale universitetas 
Jungtinėse Valstijose nese
nai įteikė tokį laipsnį Kana
dos general-gubernatoriui).

Rooseveltas pasakė 
Queens Universitete didelę 
prakalbą, kurioj jis aštriai 
kritikavo ir smerke despotiš
kas valstybes, kurios nori 
gyventi užpuolimais ir pie
šimais. Ir jis pridūrė: jeigu 
šitokie užpuolikai užpultų 
kada nors Kanadą, tai 
Jungtinių Valstijų gyvento
jai nesėdėtų rankas susidė
ję. Jie stotų Kanadai į pa
galbą ir užpuolikus atrem
tų.

Nors Rooseveltas neįvar
dijo nei vienos užpuolikės 
valstybės, bet visiems buvo 
aišku, kad jis kalbėjo apie 
Japoniją, todėl šitas jo pa
reiškimas sukėlė Kanados 
valdžioję ir visuomenėje di
džiausį entuzijazmą.

Ypač didelės svarbos jo 
pareiškimas turi Kanados 
premjeru!' liberalui Mac
kenzie Kingui, kurio atža- 
gareiviški oponentai visuo
met reikalauvo, kad visa 
Kanados prekyba ir krašto 

.apsaugai remtųsi vien tik tai 
Anglija. Dabar premjeras) 
King gali pakišti atžagarei
vių panosėm Roosevelto pa- 

. reiškimą ir parodyt, kad 
Kanadai svarbiau turėti ge
rus santikius su Jungtinė
mis Valstijomis, negu -su 

, 1 Anglija.
Kanados liberalai visuo-; 

met buvo įsitikinę, kad gg-i 
u iriausia Kanadai apsauga1 

nuo užpuolimo -gali but 
Jungtinių Valstijų laivy
nas, ypač Pacifiko pakraš
ty, tačiau neturėdami oficia
laus užtikrinimo, kad tas 
laivynas ištikrujų Kanadą 
gins, jie negalėjo viešai ir 
oficialiai savo visuomenei i 
šito tvirtinti. Taigi duotas 
dabar Roosevelto užtikrini
mas yra labai svarbus Ka
nados-liberalams politinis

i trapas. I

‘Dievo Tarnas’ Pavo
gė $20,000.

Nuteistas kalėjiman kartu 
su gaspadine.

PeVeitą sąvaitę New Yor
ke, buvo nuteistas šešiems 
metams į Sing Sing kalėji-Į 
mą “dūšių ganytojas” Zeids 
Schmellner, buvęs Rumuni-' 
jos rabinų rabinas. Teisme 
jis išrodė gražiai nusipenė
jęs, švelnaus kūno, su švel
nia šilkine barzda. Kartu 
su juo nuteista ir jo gaspa- 
dinė Mary Berd, bet ji gavo 
tik nuo 1 iki 2 metų belan
gės užtai, kacl padėjo šitam 
“Dievo tarnui” vogti pini
gus. Jiedu pavogę $20,000, 
kuriuos vienas parapijonas 
buvo padavęs šitam “dūšių 
ganytojai” globoti. Teisme 
paaiškėjo, kad tas dangaus 
agentas padėjo pinigus į 
banką šitos merginos vardu 
ir gyvena su ja ant River
side Drive, kur gyvena New 
Yorko aristokratija.

Nors jis ir ne Romos ka
talikų dvasiškis, bet vistiek 
to paties Dievo tarnas.

SING SING KALĖJIME 
NUŽUDĖ DU BANDITU.

Sing Sing kalėjime aną
dien buvo elektros kėdėj 
nutrenkti du Brooklyno ban
ditai', 28 metų amžiaus Fe
lix Cumming ir 26 metų Ge
orge Lewis. Jiedu piešimo 
tikslais buvo nužudę žmogų.

Maine’o valšt. pakrašty, 
ties Wells Beach, pereitą są
vaitę Lawrence Perkins pa 
gavo ant meškerės 600 sva
rų tuną. Ėmė 3 valandas, 
pakol jis ją nukamavo ir į- 
traukė į valtį.'

EI Salvadoro Rero- mirė slovakų kleri-, anglija atleido 13 i: 
KALŲ VADAS HLINKA. GENEROLŲ. P Liucija Nepavyko. o u .4 . . . . „•’• ___ _  a I Pereitą sąvaitę Cekoslo-; Pereitą sąvaitę Anglijoj

Žinios sako, kad EI Sal- fVakijos sostinėj Prahoj mi-1 buvo atleista pensijon 13.' 
vadoro respublikoj (Cent-ji"ė pralotas Hlinka, slovakų senų generolų, kad jų vietaš 
ralinėj Amerikoj) mėginta ■ klerikalų vadas,<- kuris rei-! galėtų užimti jaunesni, 
nuversti . dabartinis prezi- kalavo slovakams autono- 
dentas gen. Martinez, kuris m i jos, taip kaip fašistų ly-Į 
nori but išrinktas preziden-1 deris Henlein reikalauja 

' ' — - ’ autonomijos sudėtų vokie-;- 
čiams.

PAJIEŠKOJIMAI
tu antrai tarnybai. El Sal-: 
vadore vienas asmuo gali 
but prezidentu tik keturis 
metus. Dabartinio preziden
to tarnyba baigiasi ateinan
tį pavasarį ir jis turėtų pasi
traukti. Bet jis parašė agi
tuojantį už save straipsnį ir 
nusiuntė į didžiausį šalies 
laikraštį, “Diario De Hoy,” 
reikalaudamas, kad redak
cija įdėtų jį kaip savo edito- 
rialą. Redakcija šitą reika
lavimą atmetė. . Tuomet

PARDUODU FARMĄ.
50 akerių, su gyvuliais arba be gy

vuliui Gali pirkt su mažai pinigų ant 
lengvų išmokėjimų. Kaina labai pri
einama. Wm. Meškauskas (6

R. F. D. 1, Corry, Pa.

Parsiduoda Krautuvė
Visokių valg-omų daiktų, mėsos, 

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

38 Union st., Cambridge, Mass.

SUŽINOK SAVO LAIMĘ!
Atspėk savo laimę. Palinksminkit

dipnraštic tnnn savo draugus. Visi nori savo laimęUienrasilb . lapo uzaaryras, žinot Dabar jus galit lengvai atspėt

Pajieškau pusbrolio TAMO MARI 
TUSEVIČIAUS, paeina iš Kunigiš
kių kaimo, Veprių par. Gyveno apie 
Akron, Ohio. Turiu labai svarbų rei
kalų, atsišaukit. Kurie žinot kur jis 

i randasi, prašau pranešti.
Adam Martus

290 E. 8-th st., So. Boston, Mass.

Jurgis Malauskas pajieško pusbro
lio Andriaus MAŽEIKOS, paeina iš 
Prienų parapijos, Abronos kaimo 
(Suvalkijos); 1903 m. gyveno She
nandoah, Pa. Taipgi pajieškau Vinco 
PAPLAUSKO, Prienų parapijos, Po- 
dliesio kaimo. Prašau atsišaukti. Ku
rie žinot kur jie gyvena, malonėkite 
pranešt jų adresų. Geo. Malesky.

Box 164, Emeigh, Pa.

vyriausis jo redaktorius Al- ’ su nauja kalade laimės atspėjimo |
• • kortų. Nieko nereikia išmokt—kortos itamirano suimtas ir ištrem-

tas., Del to prieš diktatorių I ir gausite kaladę DeLuxe Fortune 
i\4 Telling’ Cards. Paklauskite veltuiMaitinezą sukilo žmones n kaUiio^o. olvani (7)
kai kurie karininkai. Bet 
matyt, kad jis da turėjo ga
na šalininkų, ties-žinios sa
ko, kad sukilimas numalšin
tas. Pilni kalėjimai esą pri
grūsti karininkų ir civilių.

Parsiduoda Farma.
, ,175. akerių, molio ir žvyro žemė, 
auga visokie javai. 40 akerių miško, 
24 (tkeęiai ganyklos, kita dirbama. 
Budnikai, mulai, raguočiui, kiaulių, 
vištų, farmos įrankiai ir •visąs der
lius pž $2700; tik $1500 įmokėt. . (4

Z. ADAMS, BERLIN, MD.

TUOJ SUKAKS

25-ki MET Al
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
, . i •• 1

Ir Tamsta prisidėk prie šio i
didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausj ir didžiausj Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SU V. VALST. (už Chicagos) ir * 
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją prj- 
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie 
iškalno užsimoka už metus. Ra- t 
šykit ir savo, čekį ar money or
derį siųskit. —----------------

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

kataliogo. OLVANI (7)
43 Banks st., Brockton, Mass.

Pajieškau mano pusbrolių ŽEMI
NIŲ, Onos žeminieinės sunij, paeina 
iš Runkių kaimo, Rudos parapijos (iš 
Suvalkijos). Kurie žinot kur jie ran
dasi, prašau pranešti jų adresų.

Marcelė Zambacevičiutė
-14 Aspinwall Rd., Doschester, Mass..

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Pajieškau Jono ir Benjamino 
SKUBLICKŲ ir Jono SARGUNO. 
Meldžiu atsišaukti. ;(4)

Juozapas Butkus’
2044 N. Front st., Philadelphia, Pa.

APSIVED1MAI. 4
Pajieškau apsivedimui merginos' 

arba našlės nesenesnės 40 metų iri 
nejaunesnės 25 ir kad nebūtų persi-' 
skyrus; aš esu našlys be šeimynos, 
40 metų ir myliu dorų gyvenimą, (i 
nerimtus laiškus neatsakinčsiu. (4) 

Adresas; V. Daukintas,
1381 Sterling pl., Brooklyn; N. Y.

SVE1KAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS i

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTeSE
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.
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(Pabaiga iš pereito num.)
Detroito Skyriaus raštišku 

raportu skaitė del. Kemešienė 
Skyrius darbuojasi pavyzdin
gai ir už tai daugiausiai kredite 
priklauso skyriaus sugabia 
valdybai. Kas metai rengia Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvių paminėjimus, piknikus ii 
kitokius parengimus. Lietuvos 
krizio laiku pasiuntė telegra 
mas j atatinkamas vietas.

Clevelando Skyriaus raportų 
davė del. Mažeika. Skyrius ne
gali perdaug pasigirti nuveik
tais darbais. Amnestijos parašų 
surinkta mažai. Turėjo kelioli 
ką parengimų-prakalbų, kaip 
tai: Lietuvos valstiečių perse
kiojimo klausimu, Lenkijos ul
timatumo reikalu ir nepriklau
somybės sukaktuvių minėjime. 
Ateityj numatoma sklandžiau 

.veikti, įtraukti daugiau vietos 
ir apielinkės draugijų į Ameri
kos Lietuvių Kongresą.

Schuylkill County Skyriaus 
(Pennsylvania) raportą išdavė 
del. O. žiobienė. Skyrius veikia 
sutartinai ir kaikuriuose klau 
simuose įrtaukia Kongrese ne 
priklausančias srioves i bendrą 
darbą.

Wilkes-Barre Skyriaus ra
portą davė del. Stankevičius. 
Raštišką raportą konferencijai 
prisiuntė Skyrius sekretorius 
Sandargas. Po tūlų nesusiprati
mų Skyrius vėl veikia gerai. 
Lietuvos nepriklausomybės 20- 
tas sukaktuves minint sureng
tas sėkmingas mitingas. Rytoj 
(birželio 26) rengiamas pirmas 
piknikas, kuris įvyks tarpe Wil
kes-Barre ir Scrantono.

Pittsburgho Skyriaus rapor
tą davė del. Pipiras. Skyrius ge
rai veikia ir veiktų dar geriau, 
jei centras duotų daugiau direk
tyvų ir paraginimų.- Lietuvos 
nepriklausimybės sukakties pa
minėjimui surengė . mitingą 
kartu su kitom sriovėm. Mitin
ge kiekviena sriovė rinko aukas 
skirtingiem reikalam. Skyriaus 
komiteto rekomenduotam tiks
lui, Lietuvos politinių kalinių 
paramai surinkta daugiausia 
aukų.

Connecticut Apskričio rapor
tą davė del. Jokimas. Apskrityj 
priklauso penkios apielinkės ko
Jonijos. Jau turėjo kelias kon
ferencijas. Ypatingai pasek; 
minga konferencija buvo su 
šaukta Lietuvos-Lenkijos 'ginčo 
klausiniu. ftjisose kolonijose 
•repĮ^iauia: 'paminėjimai Lietu- 
į^;'; "< V-"1’-------------------------  

Olivia de Havilland

Margaret Lindsay I

i ' ■

Vėliausios Mados Vakarui

Jtudomujų paveikslų aktorkos demonstruoja vėliausios mados šlėbes vakarams ir baliaįms.

vos nepriklausomybės sukaktu
vių.

Binhamtono Skyriaus raštiš
ką raportą davė del. Mikola j u- 

| nas. Skyrius susiorganizavo 
lapkriščio 15 d., 1936 m., iš 9 or
ganizacijų. Vėliau SLA kp. at
šaukė savo atstovus iš Skyriaus 
ir dabar priklauso 8 organizaci- 

' jos su 599 nariais. Surengta du 
I Liet, nepriklausomybės sukak
tuvių minėjimo mitingai 1937- 
38 metais; surengta prakalbos 
Centro Komiteto atstovui Dr. 

, Montvidui ir skaitlingas mitin- 
. gas kada iškilo Lietuvoj krizis. 
į Atlaikyta jau 10 konferencijų 
ir įvairiais reikalais pasiųsta 

. keliolika telegramų Lietuvos 
i vyriausybei. Surinkta nemažai 
parašų ant amnestijos peticijų.

Rochesterio Skyriaus raportą 
iš rašto davė del. Druseika. 
Skyrius surengė du pasekmin
gu mitingu, vieną vakarienę ir 
vieną pikniką. Nuo tų parengi 
mų liko pelno $372. Lietuvos 
politinių kalinių paramai pa
siųsta $112 ir Ispanijos kovoto
jam už laisvę $242. Trumpoj 
ateityj numatomas dar vienas 
parengimas, kurio pelnas bus 
skiriamas pagelbai politinių ka
linių Lietuvoj. Nors Rochester 
kolonija nedidelė, bet pusėtinai 
daug nuveikta. Sutarimas yra 
pavyzdingas.

Scrantono ir Philadelphijos 
delegatai raportavo, jog tose 
dviejose kolonijose Skyriai yra 
susiorganizavę tik visai nese
nai, tad nėra kas raportuoti iš 
nuveiktų darbų. Abiejų koloni
jų delegatai pasižadėjo stengtis 
pravesti šios konferencijos ta
rimus ir veikti ateityje sulyg 
Clevelando suvažiavimo pri
imtu programų.

Po trumpų diskusijų visų 
Skyrių delegatų raportai pri
imti vienbalsiai.

MANDATŲ KOMISIJOS 
RAPORTAS.

Chicagos Skyrius atstovauja 
80 organizacijų su 15.000 na
rių. Delegatai: Dr. A. Montvi- 
das, P. Grigaitis, V. Andriulis, 
A. Litvinas, K. Liutkus, P. Mil
ler, X. Shaiko, K. P. Deveikis, 
Aldona Mikužiutė, V. Kaulinas. 
P. Daubaras, Anastazija Miku
žiutė, K. čepulevičius, V. čer- 
nauskas, Mačiulis ir V. Adomė
lis. Viso 16 delegatų.

JJrooklyno Skyrius atstovau
ja 18 organizacijų su 3,415 na
rių. Delegatai: M. Stakovas, R. 
Mizara. P. Tiškus, A. Bimba. 
K. Michelsonas, M. Browniute.
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A. Sinkus, K. Kreivėnas ir K. 
Bukauskas. Vėliau dar pribuvo: 
J. Glaveckas ir A. Viznis, nuo 
LSS. 19 kp. ir S. Cibulskis, nuo 
LDD 7 kuopos. Viso 12 delega
tų.

Bostono Skyrius atstovauja 
13 organizacijų su 1,450 narių. 
(Visas Massachusetts apskri
tis turi 50 organizacijų.) Dele
gatai : St. Michelsonas, Povilas 
Kubiliūnas, Jonas Krukonis ir 
■J. Taurinskas. Viso 4 delegatai, j

Detroito Skyrius atstovauja 
18 organizacijų su 2,500 narių. I 
Delegatai': M. Andrulienė, M. 
Prakevičius, S. J. Markūnas ir ' 
M. J. Kemešienė. Viso 4 del.

Clevelando Skyrius atstovau
ja 13 organizacijų su 920 narių. , 
Delegatai: J. Žebrys, J. Mažei-1 
ka, E. Sklerienė, K. Romandie- , 
nė ir M. Žebrienė. Viso 5 del.

Binghamton Skyrius atsto- j 
vau ja 8 organizacijas su 599 
nariais. Delegatai: J. Uogintas,
H. žukienė, J. Vaicekauskas ir 
P. Mikolajunas. Viso 4 del.

Scrantono Draugijų Sąryšis 
atstovauja 7 organizacijas su I
I, 067 nariais. Delegatai: P. Pės-| 
(įninkąs, R. Jonušaitis, B. Mi-j 
kulis, F. M. Indrulis, A. Balins- į 
kas ir Linkevičius. Viso 6 del. I

Schuylkill Pavieto Skyrius 
(Minersville, Pa.) atstovauja 8 
organizacijas su 832 nariais. 
Delegatai: A. Lakitskas, J. 
Stagminas. E. Motuzienė, J. 
Ramanauskas, S. Pečiulis, E. 
Senkienė, O. Sembarienė, M. 
žioba, B. Valiukas ir O. žiobie
nė. Viso 10 delegatų.

Lietuvos Gynimo Komitetas, 
Philadelphia, Pa., atstovauja 
15 organizacijų su 3,000 narių. 
Delegatas G. Lukovevičius.

East St. Louis, Ill., Skyrius i 
atstovauja 6 organizacijas su Į 
394 nariais. Delegatė A. Uo- 
gaitė.

Connecticut Apskritis atsto
vauja 40 organizacijų su 6,000 
narių. Delegatai: V. J. Valaitis) 
ir V. T. Jokimas. Viso 2 del.

Waterbury Skyrius atstovam I 
ja 8 organizacijas su 2,525 na- i 
riais. Delegatai: K. Strižaus- 
kas, J. Strižauskas ir M. Stri- 
žauskienė. Viso 3 delegatai.

Wilkes-Barre Skyrius atsto
vauja 17 organizacijų su 787 j 
nariais. Delegatai: F. Klun, F. j 
Kuklis, S. Kvascevičius, T. Ki-1
guolis, P. J. Pabalis, J. V. Stan-Į 
kevičius, Valiukas ir M. Pacen- 
kienė. Viso 8 delegatai.

New Jersey Apskritis atsto
vauja 21 organizaciją su 1,449 
nariais. Delegatai: M. Dobinis,,

Rochester Skyrius atstovau
ja 4 organizacijas su 541 nariu. 
Delegatai: J. Druseika ir P. 
Bugailiškis. Viso 2 delegatai.

Cambridge, Mass., Skyrius 
atstovauja 10 organizacijų su 
1,550 narių. Delegatas L Vin- 
ciunas.

Bridgeport, Coreru, Skyrius 
atstovauja 7 organizacijas su 
1,000 narių. Delegatė A. Murei- 
kienė.

Worcesterm Skyrius atsto
vauja .5 .organizacijas su 1,015 
narių. Delegatas J. J. Bakšys.

Pittsburgho Skyrius atsto
vauja 16 organizacijų su 1,000 
narių. Delegatas A. Pipiras.

Hudson, Mass., Skyrius at
stovauja 5 organizacijas su 336 
įtariais. - Delegatas-' J. Jąskevi- 
Čius. ’

Haverhill, Mass., Skyrius at
stovauja 7 organizacijas.su 550 
narių. Delegatai: “ A. Majaus
kas, S. Uždavinis.ir S. Paplaus
kienė. Viso 3 delegatai.

Easton, Pa., Skyrius atsto
vauja 3 organizacijas su 150 
narių. Delegatas S. Sharkey.

Roselando Skyrius (nepažy
mėta organizacijų nei atsto
vaujamų narių skaičius). Dele
gatė G. Kučinskienė.

Lietuvių Demokratų Lyga, 
Gary, Ind., atstovauja 11 orga
nizacijų su 1,000 narių. Dele
gatas J. Paškauskas.

Norwood, Mass., Skyrius at
stovauja 8 organizacijas, bet 
nepažymėta narių skaičius. De 
legatas F. Mučinskas.

Akron, Ohio. Skyrius atsto
vauja 3 organizacijas su 170 na
rių. Delegatai: B. Verseckas ir 
Konstancija Gaška. Viso 2 del.

SLA. 125 kp., Melrose Park, 
Ill. Delegatas M. šeštokas.

Lietuvių Socialdemokratų kp., 
Toronto, Canada. Delegatas J. 
Jokubynas.

Viso šioje konferencijoje da
lyvauja 104 delegatai nuo sky • 
rių ir 4 Centro Komiteto na 
riai. Atstovauja 361 organiza
ciją su 45,385 nariais.

Pastaba: Nekurie delegatai 
su mandatais neprįdavė skai
čių atstovaujamų organizacijų 
nei kiek jose yra narių, tad ši 
paskutinė skaitlinė negali būti 
pilna.

Mandatų komisijai rekomen
davus, kad visi delegatai butų 
užgirti, rekomendacija vien 
balsiai priimta.
SVEIKINIMAI KONFEREN

CIJAI.
Sekretorius perskaitė seka-! 

mus sveikininfus" konferenci
jai

Nuo Massachusetts Lietuvių 
Draugijų Komiteto, su auka 
$15.00.

Nuo Clevelando Skyriaus A- 
mėrikos Lietuvių Kongreso, su 
auka $5. 1 ,?•. j

Nuo East St Louis Skyriaus, 
su auka $8.25.

Nuo Gary, Ind., Lietuvių De
mokratų Lygos, su auka $5.

Nuo Ešston, Pa.,' Skyriaus, 
su auka $2. •' .

Nuo Literatūros Draugijos 
57 kp., Cleveland, Ohio, su au 
ka 0. ■' i . 1

Nuo Kanados Lietuvių Ko
miteto Lietuvos Liaudžiai Gin
ti, nuo leidėjų anglų kalboj lie
tuviam jaunuoliam žurnalo 
“Voice of Lithuanian Ameri
cans,” nuo Lietuvių Socialde 
mokratų kuopos, Toronto, Ca
nada.

Lengvas Buda*
Išmokt Angliškai.

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
oHsikalbėjimt; Si knyga sutaisyta taip 
eugvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt anglii- 
cai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
>et čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
•o jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
•ju» krautuvūn, pas daktarų, pas bar- 
daskuti, pas kriaučių ir tt. Su fone
tikų titariniu ir gramatika. Antra 
>adidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
4t Michelsonas Pusi. 95 ........ 35c.

Kašto Istorija. Pagal A B Sciinitzerj 
sutaisė Sernas. Aprašo, kokiu budo 

įmonės rašyti išmokoj ko/<iu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1906, pusi. 804.
Apdarytą ...................................... $2 50

Pirmą sesiją pirmininkas Dr. 
Montvidas uždarė kaip 5:30 vi. 
vakaro po nutarimo, kad antrą 
sesiją pradėti 9:30 vai. ryte, 
birželio 26 dieną.

ANTRA SESIJA.
Antrą sesiją atidarė pirmi

ninkas Dr. A. Montvidas kaip 
9:30 vai. ryte, birželio 26 d.

Rezoliucijų komisija prane
šė, jog turi pagaminusi dvi re
zoliucijas. Komisijos narys Dr. 
P. Grigaitis skaito rezoliuciją: 
“Padėtis Lietuvoj ir Amerikos 
Lietuvių Kongreso Uždavi
niai.” (Rezoliucija jau tilpo 
spaudoj).

Po trumpų diskusijų rezoliu
cija priimta vienbalsiai.

Komisijos narys R. Mizara 
skaito rezoliuciją: “Dėl Lenkų 
Ultimatumo Lietuvai.” (ši re
zoliucija jau tilpo spaudoj).

Po ilgokų diskusijų ir ši re
zoliucija priimta vienbalsiai.

Jaunasis Keistutis Michelso
nas kalba reikale paramos iš
leidžiamam anglų kalboj žur
nalui lietuviams "Voice of 
Lithuanian Americans.” Ka
dangi šis atsišaukimas nebuvo 
priduotas komisijai ir tik kon
ferencijai baigiantis padaryta, 
tad nutarta jo išsprendimą pa
vesti Centro Komitetui.

Rezoliucijų komisija reko
menduoja Centro Komitetui 
sušaukti antrą Amerikos Lie
tuvių Kongreso suvažiavimą 
apie 1939 metų rudenį, o jeigu 
matys reikalą, tai anksčiau ar 
vėliau. Rekomendacija konfe
rencijos delegatų užgirta vien
balsiai.

Skundų komisija raportavo, 
jog skundai priduoti pervėlai, 
kad butų buvę galima juos 
nuodugniai išspręsti. Tad kiek 
yra gavę nusiskundimų ir pa
siteisinimų bei kitokių faktų, 
rekomenduoja pervesti Centro 
Komitetui išnešimui nuospren
džio. Komisijos rekomendacija 
užgirta.

Sekretorius pranešė, jog turi 
atsivežęs Centro išleistos bro
šiūros “Lietuvos Nepriklauso
mybę Minint” kelis šimtus eg- 
zemplionių ir paprašė delegatų, 
kurie dar neturi, kad pasiimtų 
po kiek gali išplatinimui savo 
kolonijose. Visas brošiūras, 
kiek jų turėta atsivežus, dele
gatai tuojaus išsidalino.

Advokatas Kl. Jurgelionis 
pasako trumpą prakalbą apie 
Chicagos Lietuvių Tautiškas 
Kapines ir apdovanoja delega
tus tų kapinių jubilėjaus pami
nėjimui išleista knyga.

Trumpai kalba chicagietis 
D-ras Graičunas.

Nesirandąnt daugiau reika
lų, pirmininkas D-ras Montvi
das padėkoja delegatam už pa
vyzdingą svarstymu Amerikoj? 
Lietuvių Kdn prėslo Feifeli^i^įi) 
trumpos prakalbos uždarė kon
ferenciją 1 vai. po piet, birže
lio 26 dr, 1938 m.

Konferencijos pirmininkas, 
Dr. A. Montvidas.

Sekretorius, L. Jonikas.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga;.,

MYTAI APIE KRISTŲ 
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo fdievintpf, ir kaip 
tapo Dievo supumį. ’<

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

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

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

CHICAGO. ILL.

j WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER. MASS.

Moterims Pasiskaityt
A A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ.
SENA MOTĖ.

Užaugino motušėlė 
jaunąją dukrelę— 
veidu skaisčią, liemenėliu 
liekną—kaip liepelę. 
Ir sukrovė motušėlė 
kraitį negirdėtą— 
plonų drobių, audimėlių, 
kaip sapne pridėta.
Margų skrynių nepakelti 
šešiems bernužėliams, 
viso kraičio nepavežti 
šešiems juodbėrėliams.
Susimąstę matušėlė: 
kam dukrą žadėti? 
Tai parupo sengalvėlei: 
kas mokės mylėti ?
Gal koks jaunas karaliunas 
atjos pas dukrelę?
Bet... kam... senas tėvūnas 
tai mylės mergelę.
Antai turtų pas jį dvaras 
krautinai prikrautas...
Nenorės?... Pripratins 
juodu žiedelis užmautas...

- Mąsto, džiaugiasi senoji 
ir tėvūną myli...
Tik dukrelė liūsta, bąla 
ir užklausta tyli...

žalioj lankoj 
nebaltuoja 
grėblys išrašytas... 
žalioj pievoj, 
nors suvytęs, 
šienas nevartytas.
—Gal pamigo 
dukružėlė 
aukštąjam svirnely? 
Gal užtruko 
dukružėlė 
rūtelių daržely?— 
Svirnan žengia 
motušėlė.
Patalėlis baltas 
senai klotas, 
senai gultas, 
senai netaisytas... 
—Gal daržely ?— 
eina motė, 
čia pat ir dukrelė... 
—Kur bevaikštai 
ankstų rytą— 
barasi senelė.
—Kodėl tavo 
vainikėlis 
rasele miglotas? 
Kodėl baltas 
patalėlis 
lig šiol nepaklotas?— 
Tyli jauna 
mergužėlė...
Sudreba lupelės... 
—Oi, močiute, 
sengalvėle!— 
Krinta ašarėlės...

Susirūpino močiutė, 
kHeidas Apsihiąiį^i’t: įi 
jos dukrelė pamyHįjoį'' i ■ 
ko visai nelaukė...
Josios dukrą vargdienėlis 
jaunas pamylėjo, 
jauna dukra vargdienėlio 
būti pažadėjo...

Ir prakeikė 
savų dukrą ______ •___1 ,1

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA 

, ! WAUKEGAN, ILL.
5 . -------------- L—M.

VALb.YBA 1938 , METAMS.
A. Bilviriftkak1.—pirmininkas,

71 r — ;8-th. st., Waukegan, Ill.
Jos Mačiulis ^Upirm. pagelbininkas, 

906‘ l’yeseott St. Waukdgan. I1L
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 JlcAliater, aye., Waukegan. III.
Emilija Kerrtagis—turtų rašt 

720 Vine, Place," Waukegan, I1L 
K VaitJekunas — kasierius,

726, — 8th St., Waukegan, Ill.
‘ • KaOna Glnbėiai: 

J. Petraitis, D.-.Lauraitis.
• 'Knygiai:

D. Lauraitis, K. Ambrazunas.
Maršalkos: -.

P. Rukštalis. J. Jarušaitis.
Susirinkimai būna palkutinj nedčl- 

<lienj kožno mėnesio. 1<00 v. po pietų, 
Liuosybčs Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, 111.

  —i------------------------ -—-—-------------------------------------------------------- rT_^— 

ž VIRĖJA--------------------------------------------------------------------------J

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 s 
S receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- i' 
s ( šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų; kaip su- >| 
D "taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų | 

balansuotą vitaminų kokybę. , 1 i
Knygą sutaisė K. Petrikiėnė;' išleido A. L. D. L D. | 

Moterų Skyrius. Kaina $1.00. j1'1 ■ , ,
| Reikalaukite: “KELEJVIS4? J?, 'j? •'J
g 253 W. BROADWAY, ' SO. BOSTON, MASŠ. |

, Palestinoje kovoji 
kis kritusio Palan 
feo sunaus Abroir 
ginčiai įamžinti 1 
tylai sionistai pravi 
lliayą kritusio vardi 
tooie šileliui ūži 
•■inkliava pradėta C 
* ir varoma per visf
1

No. 34. Rugplučio 24 d., 1938.
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sena motė:—žūki! 
Kiaurai žemės 
su jaunuoju 
ii- turtais prasmeki!— 
Susi ubą vo 
juoda žemė 
ir rūmai suslinko— 
kiaurai žemės 
jie nuėjo — 
jauna dukra dingo...
O bernužiui f
vargdienėliui 
kitaip buvo skirta: 
jis sustingo 
ir pavirto
Į ąžuolą tvirtą...

-----  7 
Vietoj rūmų 
tvyska, žėri 
melsvas ežerėlis... , 
pakrašty 
svyruoja, braška 
jaunas ąžuolėlis...
Amžiais liūdi, 
amžiais žiuri 
į ežėto dugną— į 
bene gaus dar 
pamatyti \
senos motės dukrą.

Tyrų Duktė.

Kirvii
Uošv

Pats

KAIP “MOTERIS” SU 
MOTERIMI SUGYVE

NO KŪDIKI.
Lietuvos laikraščiai pra

neša šitokį įvykį: Alytaus 
miestely gyveno siuvėja Ol
ga G. Ji buvo ištekėjusi mo
teris ir turėjo vyrą. Tūlas 
laikas atgal pradėjo pas ją 
ateiti su siuvimo darbais 
p-lė Anelė Pr. Jodvi susipa
žino ir, kaip moteris su mo
terimi, pradėjo draugauti.

Vieną kaitą atsitiko ne
paprastas dalykas. Atėjusi 
ir radusi siuvėją vieną, Ane
lė pradėjo prie jos karštai 
meilintis — kabinėtis, bu
čiuoti. Siuvėja nustebo. Kei
sta ir neaišku. Butų kas ki
ta, jei Anelė taip kibtų prie 
jos vyro, o ne prie jos.

Įsikarščiavusi Anelė pasi
sako, kad ji vyriškis, kilusi 
nuo Daugų, bet tik pakrikš
tyta mergaite ir siuvėją ra
gina mesti vyrą, susidėti su 
ja gyventi. Siuvėja atsispi
ria pagundai, tik ne ilgam. 
Jos vyras už kažką atsidūrė 
kalėjime ir, jai gyvanašliau- 
jant, vieną šventadienį at
ėjo Anelė šilkais pasirė
džiusį ir saldainių prisipir- 
kusi. Olga pagundoms neat
silaikė... Nuo to laiko užsi
mezgė romaną ir tęsėsi lai
mingai niekam neįtariant. 
Moterųj^arpe draugystė kai- 
mynams "atrodė .padori. Bet 
pasif'o^ė ir meilės rezultatų. 
—Siuvėja“ .piga pasijuto 
nėščiai? Vyras gyvas sugrįš 
ir ką jam pasakyti. Netikės, 
kad Anelė galėjo padaugin
ti jų šeimos skaičių. Verk, 
mirk,, neatsiprašysi.' Neatsi
prašė v-. Olga. »iai 'gimė ku- 

;dikis. Aųelė jos nepametė, 
kaip dažnai, bernužėliai pa
daro. Anelę lankė Olgą iii" 
po gimdymų, • kol sugųžo 
iš-arešto Ol^os teisėtasis vy
ras.1 Vyras ėmė viešumon 
kelti paslaptį. Jis ėmė spirti 
savo žmoną,1 ka,d ji -skųstų 
savo meilužę, teismui,ū,ž jos 
vyriškumą. TeisiAe ‘ paaiškė
jo, kad Anelė netik j^ Vieną 
tąip apstačiusi;; laet ir But
rimonių vai. RagaAiškių 
kaime G. Vadecko samdinę 
prie, nelaimingos meilės pri- 
vedusi. , ■ ..

’ Byla nors svarstyta, b'et 
'dar nebaigtai " Kalbama, 
kad 'Anelė esanti hermatro- 
ditas.

Dievogi 
ežerėlių i 
apskr.) u 
kaž kurių 
uošve, gri 
kapoti sav 

Bačėno 
šaukti, kac 
tų. Tada 
smogė ir c 
ty amžiaus 

Abi su] 
Kūnai bais 
po kelis sn 

Baisus, 
ar pamišus 
Įėjimas įv 
naktį.

Po to Ba 
vykęs ir pr

I kad jo nan 
šikai ir pad 
žudystės da 

Policija, ;
kaitimo vii 
pratusi, kok 
ėėnas prisip 
pats tai pad 

Baisiojo į 
čėno žmon; 
pas gimines

Kita versi 
tokia.

Veiverių v 
liy kaime 
Bašinskas, 
turėjo nuom; 
krikę nervai.
Nesenai ] 

pas kaimyn 
pasijuokę ir 
kare, jau te 
ias sugrįžo n 
namiškiai 

lišinskas p: 
«pradėjo rm 
fia pakliūva.

■nariai išsislai 
ko duktė Z it 
žiaus Ir jo ž 
Jočionytė m 
nes Bašinską 
buvo užrišęs

Metęs kuo 
pasigriebė kii 
juo kapoti. Ž 
tė užmušta vie 
Jočionytė laba 
žalota ir pagul 
polės ligoninėj 

Šis. šiurpus ’ 
dindf visą Veivi

Kuri žinia 
tdd tarpu nepa 
lyti.'Tačiau vi ei 
žiauri žmogžud.

: PERKŪNAS
KAUNO TE

Rugpiučio 1 
Kąuno siautė di 
lį'a.su gausiu Iii 
labai smarkių 

linugiy,; kurie e 
pabucŲno ir iš lo 
/Apie 11 vai. 
liitro tarnautoja 
tiiga buvo pabu 
jtpatys pasakoj 
įšokėjo iš lov 
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo muaų korespondentų ir ii Lietuvos Laikralčių.)

Kirviu Sukapojo
rr v • ta 7 * • JL./A1L/ kJ O AJ T 1 1 JLJ DU YUošvę ir Dukterį, žiaurios muštynės.

PER ŠV. MARIJOS AT
LAIDUS UPYTĖJ BUVO

Vokiečių Orlaivis New Yorko Skraidyne.-

Pats bėgo į policiją 
meluoti.

Dievogalos kaimo (Pa- 
ežerėlių vai., Mariampolės 
apskr.) ūkininkas Bačėnas. 
kaž kurių galų susipykęs su 
uošve, griebė kirvį ir ėmė 
kapoti savo uošvę.

Bačėno duktė pradėjo 
šaukti, kad tėvas to nedary
tų. Tada Bačėnas kirviu 
smogė ir dukteriai (15 me
tų amžiaus).

Abi sukapotosios mirė. 
Kūnai baisiai sužaloti, turi 
po kelis smūgius.

Baisus, tur but, neblaivo 
ar pamišusio žmogaus siau
tėjimas įvyko apie vidur
naktį.

Po to Bačėnas raitas nu
vykęs ir pranešęs policijai, 
kad jo namus užpuolę plė
šikai ir padarę baisų žmog
žudystės darbą.

Policija, atvykusi į nusi
kaltimo vietą, tuojaus su
pratusi, kokia tikrovė, ir Ba- 
cėnas prisipažinęs, kad jis 
pats tai padaręs.

Baisiojo įvykio metu Ba
čėno žmona buvo išėjusi 
pas gimines talkon.

Kita versija to pat įvykio 
tokia.

Veiverių vals., Naujene- 
lių kaime gyveno Kazys 
Bašinskas. Jis sirguliavo, 
turėjo nuomarį ir buvo pa
krikę nervai..

Nesenai Bašinskas buvo 
įas kaimynus, kurie iš jo 
jasijuokę ir sunervavę. Va
kare, jau temstant Bašins
kas sugrįžo namo, kai jo ki
ti namiškiai jau miegojo. 
Bašinskas pasigriebė kuolą 
ir pradėjo mušti kas po ran
ka pakliūva. Vieni šeimos 
nariai išsislapstė, o Bašins
ko duktė Zita 13 metų am
žiaus ir jo žmonos motina 
Jočionytė nespėjo pabėgti, 
nes Bašinską iš vidaus jau 
buvo užrišęs grįčios duris.

Metęs kuolą Bašinskas 
pasigriebė kirvį ir pradėjo 
juo kapoti. Zita Bašinskai- 
tė užmušta vietoje, o Uršulė 
Jočionytė labai smarkiai su
žalota ir paguldyta Mariam- 
polės ligoninėje.

Du žmones subadyti pei
liais, vienam šauliui nukąs

tas pirštas.
Panevėžio apskrity, Upy-! 

tės miestely 24 liepos buvo i 
iv. Marijos Magdalenos at
laidai, b po atlaidų prasidė- , 
jo žiaurios katalikų mušty
nės. j

Per muštynes Žygas Bro
nius iš Molainių kaimo pei- j 
liu kirto į antakį Mondei-' 
kiui, tada Mondeikio brolis 
taip pat peilu kirto į krutinę 
Žygui. Nuo antro smūgio 
Žygui pargriuvus, Mondei- 
kis vėl pradėjo jį badyti. Į 
muštynių vietą tuoj atbėgo 
keletas šaulių ir policinin
kų. Mondeikį pargriovė ant 
žemės ir norėjo surišti, bet 
šis pagavo dantimis jį lai
kiusio šaulio Vinckevičiaus 
rankos bevardį pirštą ir nu
kando. Nukandęs pirštą, ki
lus triukšmui, Mondeikis 
pabėgo.

Bėgdamas per žmonės, 
Mondeikis musė visus, kas 
tik jam pasipynė, o draugas 
Bagdonas jį lydėjo ir kiek
vienam dar pridėjo “prie
dų.” Vinckevičiaus pirštą 
Mondeikis išspjovė tik an
troj kalno pusėj.

Gegužynė buvo uždaryta 
ir, kiek girdėt, daugiau 
Upytėj gegužynių nebus.

Tą pačią dieną Upytėje, 
Akalicos kaime, įvyko ir 
antros muštynės.

IŠ BAŽNYČIOS PABĖGO 
JAUNIKIS NUO JAU

NOSIOS.
Į Butrimonis liepos 19 d. 

iš Lendarnos kaimo atvy
ko bažnyčion vestuvininkai. 
Einant tuoktis, jaunikis su 
jaunaja kažko susiginčijo ii 
trumpai pasiginčijęs, koja 
įspyręs jaunajai, pabėgo.

Vestuvininkai jaunikį su
radę miestely, atsivedė vėl 
prie jaunosios, bet jiedu ii 
vėl smarkiai susiginčijo, šį 
kartą jaunikis pabėgęs taip 
pasislėpė, kad jo nebesu
rado.

VILNIUJE DĖMĖTOJI 
ŠILTINĖ.

Žydų spaudos žiniomis iš
Šis,šiurpus' Įvykis sujau- Vilniaus, tenai senamiesty- 

dinŠ’visą Veiverių apylinkę, je ir daug kur kitur šiomis
Rūri žinia teisingesnė, dienomis užregist r u o t adienomis užregist r u o t a

tilo tarpu nepasisekė nusta- daug susirgimų dėmėtąją 
lyti.’ Tačiau viena aišku, kad šiltine. Vilniaus miesto ad- 
Įsjauri žmogžudystė įvyko. ministracija dedanti pa- 
• ii-' f --------------- ; stangas epidemijai užkirsti

PERKŪNAS TRENKĖ Į kelią.
j [KAUNO TEATRĄ.
į i Rugpiučio 1 naktį virš i 
Kauno siautė didelė perkū
nija, su gausiu lietumi. Buvo i 
labai smarkių perkūnijos | 
Sfriugių,; kurie daugelį ką 
pafrucŲno ir iš lovos.
■'Apie 11 vai. Valstybės' 
teatro tarnautojai taip pat 
stdiga buvo pabudinti, kaip: 
jie patys pasakoja, tiesiog į 
fiaąišokėjo iš lovų. Teatrą, 
Kenkė perkūnas. Visas teat

ro rūmas sudrebėjęs nuo ne
paprastai stipraus smūgio.

Laimei, teatras jau spėjo 
pastatyti žaibolaidžius ir 
perkūno trenkimas teatrui 
nepadarė jokios žalos, tik
tai išgąsdino sargus ir tuos 
tarnautojus, kurie Valsty
bės teatrą prižiūri ir jame 
turį butus.

ŽYDAI RENKA PINIGUS 
ŠILUI PALESTINOJE 

ŽELDINTI.
Palestinoje kovoje su ara

bais kritusio Palangoje ra
bino sunaus Abromo Kaco 
atminčiai įamžinti Lietuvos 
žydai sionistai praveda rin
kliavą kritusio vardu Pales
tinoje šileliui užželdinti. 
Rinkliava pradėta Obeliuo
se ir varoma per visą Lietu
vą.

“Keleivy” jau buvo rašyta, kad šiomis dienomis New York an buvo atlėkęs ir vėl išlėkė 
atgal Vokietijon transatlantinis lėktuvas, šis Vaizdelis parodo ji viršum Floyd Bennett 
skraidymo New Yorke.

ALYTAUS APYLINKĖJE 
SIAUTĖ SMARKI PER

KŪNIJA.
Rugpiučio 1 vidudienį ir 

naktį apylinkėje siautė 
smarki perkūnija ir lietus, 
padarę daug nuostolių: Li- 
kiškelių km. Petro Noraus 
uždegė klojimą, kuriame 
sudegė pašarai ir ūkio maši
nos. Nuostoliu apie 5000— 
6000 litų.

Gičelauky trenkė į p. Zin- 
kaus tvartą, kuris degda
mas uždegė ir svirną.

Užupių km. p. Remašaus- 
kienei sužeidė rankas ir ko
jas. Tam pat km. vieno gy
ventojo apardė kaminą.

Alytaus mieste Seirijų g. 
trenkė į statomą mūrą: išar
dė kaminą ir išvertė sieną.

Be to, nakties metu, aud
rai kiek aprimus, buvo ma
tyti apie 10 gaisrų. Seirijų 
apylinkėse smarkus lietus 
suplakė vasarojų ir daržo
ves. Daugely vietų perkūno 
sudaužyti medžiai, sudegin
tos kupetos ir rugių kupstai.

Tokios smarkios perkūni
jos ir seni žmonės neatsi
mena.

RADO RUGIUOSE ŪKI
NINKĄ BE SĄMONĖS.
Simno valse. Navininkų 

kaime gyventoją Antaną 
Dubinską Žuvintu kaimo 
laukų rugiuose liepos 25 d. 
praeiviai rado be sąmonės 
gulintį. Pasirodė primuštas 
ir paslėptas. Jis ten išgulėjo

LIŪDNAS VAIZDAS KAUNO TEISMO 
RŪMUOSE.

Skurdas, vagystės, kalė
jimas.

Rugpiučio 5 dieną Kauno 
teismo rūmuose buvo spren
džiama daug bylų. Visų pir
ma teismas iššaukia žinoma 

I kauniškį vagilių, žyduką 
Faivelį Vizgirdiški.

Vizgirdiškis 19 metų am
žiaus, žemo ūgio, plonas, 
žvalus, kaip katinas; visa jo 
prigimtis tokia, kad patogu 
jam butų pro 

,džioti. 
j Su juo kartu 
stalo pašaukta 
nė, kaltinama unemua ic i- . . ■ , .. ..

IVizgirdiškio vogtus daik.|mai bia«lasl 'ss'koliojunu.

kaltinamąją vos nuramino.
Besvarstant bylą kaltina

mosios vaikai pradėjo neri
mauti, paskui ir verkti.

Mažajį ji prie teismo sta
lo pradėjo žindyti, o dides- 
niajam padavė ponėką, bet 
vaikas ponėką išmetė ant 
grindų, o pro šalį eidamas 
liudytojas tą ponėką sumy
nė: vaikas dar labiau pra
dėjo nerimauti.

Kadangi kaltinamųjų pa- 
i siaiškinimai prieštarauja, 
tai juodviem leidžiama 
(prie vertėjo) ir žydiškai 

n.-iamne i pasiaiškinti, bet pasiaiškini- 
JLlClIlUo 1c . i • • • •* *i i* ••1 , i m n i niQo*lQ<ai iccikn mnmn

langus lan-

prie teismo 
ir Šneiderie-

PASIGĖRĘ ETERIO NU- 
PIAUSTĖ ARKLIŲ 

UODEGAS.
Girininkų kaime, Taura

gės valse., naktį iš liepos 24 
į 25 d. buvo nupiaustyta 8 
ūkininkų arklių uodegos. 
Policijai energingai įvykį 
tiriant, buvo nustatyta, kad 
tai padarė keli 17—16 metų 
amžiaus vietos ūkininkai
čiai. Kaltinamieji prisipaži
no, kad tą darbą padarę ete
rio prisigėrę. Ryšium su tuo 
išaiškintas ir eterio parda
vėjas.

MARIAMPOLĖS APSKRI
TY PERKŪNAS UŽMUŠĖ 

2 ŽMONES.
Liepos 27 vakare siautė 

smarki perkūnija. Vincuose 
bute sėdintį perkūnas nu
trenkė apie 80 metų am
žiaus senuką šlmanską. Nu
vežtas į ligoninę be sąmo
nės. ' 5 '

Tą pat vakarą’, perkūnas 
nutrenkė bestovintį j 
gonkų ūkininką Kazlauską, 
apie 40 metų amžiaus, 
daičių kaimo, Veiverių 
Velionis paliko žmoną 
vaikus.

prie

vai. 
ir 8

tus.
I Šneiderienė prie teisme 
stalo prisiartino 10 mėnesių 
amžiaus vaiku nešina, dvie
ju metų amžiaus vaiku ve
dina ir pareiškia, kad na
mie palikus dar keturis ma
žus vaikus.

Teisėjas klausia kaltina
mąjį :

—Ar prisipažįsti kaltu? 
— Prisipažįstu! — atsako 
Vizgirdiškis.

—Kaip ten buvo?
—Labai paprastai, ponas 

teisėjau: pamačiau atdarą 
langą viename bute, aš tuoj 
—šast į vidų, glemžiau kas 
pakliuvo po ranka vertin-

KLAIPĖDOJ ŽUDOSI 
ŽMONĖS.

Paskutiniom dienom Klai
pėdoje pradėjo žudytis žmo
nės. Tūlas Eduardas Vind, j 
60 metų amžiaus, persipio-' 
vė skustuvu gerklę. Marija J 
Buntins, 27 metų amžiaus,1 g-esnj0) viską susidėjau į 
šoko į žiemos uostą, norėda-1 černodaną ir nunešiau Šnei- 
ma nusiskandinti, bet vo- cierjenei
kiečių laivo jurininko buvo 
ištraukta ir vandens. Skan
dinosi dėl šeimyniško nesu
tikimo, nes vyras ją dažnai 
apdaužąs. Trečia, nusirengė; —Tai kas įg į0) ponas tei- 
žvejų uoste ir šoko į mares, -------;—«
bet vėliau išplaukusi į kran- baltos

ja atradusi ant ki anto rubus bar sap0> pa(j a§ priėmiau 
. bet tai ne-

Teisėjas pradeda klausi
nėti Šneiderienę:

—Ar anksčiau buvai bau
sta?

sėjau!? Prisikabino prie ne- 
• kaltos, aš neprisipažinau, 

tą guzo namo nuoga. Polici- bet ai. išsiginsi!? Juk ir da- 
ja atradusi ant ki anto rubus bar sako, kad a§ priėmiau 
ir dokumentus nuvyko į na- VOgtus daiktus, bet tai ne
muš įteikti giminėms daik- tiesa... Štai, ji (parodo į vie- 
tus, kur rado ir skenduolę ................
gyvą-

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDR. 
Siunčiant per paS»

Teisėjas sklaido baudžia
mai! statutą, o kaltinamoji 
atsisukus į salę beviltiškai 
linguoja galvą į ekstra liu
dytoją žiūrėdama.

Teisėjas paskelbia, kad 
Vizgirdiškis su Šneideriene 
nubausti po 6 mėn. papras
to kalėjimo, bet Vizgirdiš- 
kiui, kaip nepilnamečiui, 
vienas trečdalis bausmės 
numuštas.

Šneiderienė bardamos! 
apleidžia posėdžių salę, o 
Vizgirdiškio atskleidžiama 
antra byla. Jis iš tėvo pavo
gęs kelis šimtus litų. Tėvas 
stojo kaltintoju.

Teisėjas siūlo susitaikin
ti, sako tėvui — jis tavo sū
nūs, gal dovanosi.

—Ponas teisėjau,—parei
škia kaltintojas, — prašau 
jo iš kalėjimo nepaleisti, aš 
jam nedovanoji!, nesitai- 
kinsiu.

—Esi tėvas, tai blogai sa
vo sūnų išauklėjai, — sako 
teisėjas.

—Aš jį gerai auklėjau, 
bet kad jis nenori dirbti, tin
ginys, o tingėdamas iš kur 
daugiau pinigai ims, jei ne
vogs !

Už tėvo apvogimą Viz
girdiškis nubaudžiamas tri
mis mėnesiais paprastojo 
kalėjimo, bet abi bausmes 
teisėjas sujungė ir iš sudė
ties Vizgirdiškiui paskyrė 9 
mėnesius paprasto kalėji
mo, bet 3 mėn. numušė, tai 
liko šeši mėnesiai.

Teisėjas kaltinamajam 
pareiškia: “Jeigu dar sykį 
čia ateisi, tai jau bus daug 
didesnė bausmė!...

ną moterį) gali paliudyt, 
kad aš tada, kai Vizgirdiš
kis į musų butą užėjo, aš nei 
namie ne buvau, su vaikais 
buvau išėjus į kiną.

Teisėjas pakviečia prie 
i stalo tą liudytoją. Toji pasi
sako vardą pavardę, bet 

I “profesijos” nepasisako, 
paso taip pat neturi.

Teisėjas sako, ko čia lan
džioji po teismo sales, juk 
galėjai verčiau Šneiderie- 

Inės vaikus namie padaboti, 
(kad jai nereikėtų jų neštis į 
'salę.

Ekstra liudytoja atsaki- 
'nėja neaiškiai, bet prisiekia 
.teisybę pasakyti.
I Tačiau liudytoja pasako, 
kad kai Vizgirdiškis pas 
Šneiderienę su vogtais daik- 

i tais atėjęs buvus namie.
| Išgirdus tokius liudytojos 
žodžius, Šneiderienė pašo
ko ir pradėjo liudytoją žy
diškai kolioti.

| Teisėjas įsikarščiavusią

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admin i stracljon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusi* 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestj.

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

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. StafVibes- 
nčm raidėm antgalvls—15c. extra.

"Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško- 
jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

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

SPROGDAMI POMIDO
RAI SUŽEIDĖ MOTERĮ.
Tauragėje moteris vardu 

Krolienė gamino pietus ir 
norėjo atidalyti bonką po-, 
m id orų (tomeičių).

Tą momentą bonka spro- 
gOJiį^tiklai sunkiai sužalojo

j Sprogimas buvo toks smar- 
, kus, kad ir rubai buvo ap- 
I draskyti. Nelaimingoji tuoj 
buvo nugabenta apskrities 
ligoninėn, iš kur, suteikus 
pirmą pagalbą, išvežta į 
Šiaulių akių kliniką.

apie G valandas. Atgabenus ^vleną akį, veidą ir krutinę.
i Alytaus apskr. ligoni^.' 
gydytojai konstatavo, 'kad , 
sužalojimas yra sunkus.

Rubinovas Sveiksta
Į|

]0ia parodytas jau sveikstantis Detroito ligoninėj pagarsė
jęs smuikininkas Rubinovas. Jis buvo susirgęs plaučių 
uždegimu ir buvo jau arti mirties.

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠE1MINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiauHia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25:

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

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

KRUVINA DRAMA VI- 
LIAMPOLĖS ŠEIMYNOJ.

Kauno priemiesty Viliam- 
polėj, prie J'ašyboto gatvės, 
vienoje šeimoje kilo smar
kios muštynės: girtas žiau
riai pradėjo mušti savo 
žmoną, žmonos tėvas bandė 
mušamąją gelbėti, tada mu
šeika kirviu smarkiai suža
lojęs ir uošvį. Sužalotasis 
nugabentas į ligoninę, o mu
šeika sulaikytas.

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

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

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

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.



i

Aštuntai Puslapis

Vietinės Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON 

PARSIDUODA NAMAS 
IR BIZNIS—VARIETY STORE 
Esu tame bizny 12 metų, apyvar

tos darome virš $400 sąvaitėje. Prie
žastis pardavimo—einu pailsėt. Įnešt 
reikia apie $3,000. Kreipkitės: (4) 
295 D Street, So. Boston, Mass.

Bostono miestas kovoja 
prieš gubernatorių Hurley, 
kuris nori užkrauti miestui 

vandentiekio

No. 34. Rugpiučio 24 d., 1938

DRAUGIJŲ ATSTOVŲ 
ŽINIAI.Į ■ ;

Labor Day pikniko reikalais
Bendras draugijų pikni

kas Maynarde jau visai ne
toli (5 rugsėjo). Ruošiama
si jam visais garais.

So. Bostono organizacijos 
tam piknikui privalo duoti 
20 darbininkų. Pas mane 
jąu užregistruota 17. Reikia 
dar bent 5, nes vienam-ki- 
tam gali atsitikti kokių neti
kėtumų ir piknike negalės 
dirbti.
į Dabar, šį penktadieni, 
(ugpiučio 26 d., -376 Broad
way, 8:30 vakare šaukia-

ATEINANTI NEDĖLDIE- 
| NĮ VISI Į SOCIALISTŲ 
1 PIKNIKĄ.

Lynne pasikorė Mykolas 
Berželionis.

“Boston Post” 17 rugpiu- 
čio įdėjo žinią, kad Lynno 
policijos nuovadoj pasikorė reikalams^__
Mykolas Berželionis, 32 me- Massachusetts valstijoj 
^.alon1^n-S lietuvis>_gyvenęs prįe WPA viešųjų darbų 
pne 20 River st. Jis buvęs šiuom laiku dirba 125,600 
areštuotas uz girtybę ir bu- bedarbiu.
< » rx F xx I r V xx r- xx v w 1 r xx x*J Vx xx 1 s v

Į Caledonia Grove tik 10 
centų nuo Bostono.

Ateinantį nedėldienį, 28 
rugpiučio, LSS. ir LDD. 
kuopos rengia bendrą pik
niką Caledonia Grove Par
ke, West Roxburyje, kur iš 
Bostono galima nuvažiuoti 
gatvėkariais už 10 centų.

Piknike gros lietuvių liau
dies muzika, dainuos cho
ras, bus visokių žaislų, bus 
traukiamas gyvas kalaku
tas ir kitokie laimėjimai.

Seni socialistai jų drau- 
mas drauciju atstovų ir pik- gai pasižadėjo suvažiuoti iš 
L:i._ Cambridge’aus, Brightono,

Bostono, Dorchesterio, Nor- 
woodo, Montellos, Stough- 
tono ir kitų aplinkinių kolo
nijų. Taigi bukime tenai vi
si. Smagu bus susitikti su se
nais draugais ir atsiminti 
praeitį. Smagu bus užmegs- 
ti pažintį ir su naujais drau-

J. Krukonis, seki’., gaiš.
----- Į Bus prakalbų, bus išsigert 

Merginos, stokit gražuolių ir užsikąst. ,
kontestan. ' [ Kituose piknikuose reikia Į

vęs tokiam stovy, kad poli
cija turėjusi vežti jį ligoni
nėn. Kai iš ligoninės jį par
vežė į belangę, jisai susi
plėšė marškinius, pasidarė 
iš jų kilpą ir pasikorė.

Išsirandavoja 5 Ruimai.
Su visais naujoviškais įrengimais. 

Klaust bilc laiku. 21 Raven st., 
Dorchester, Mass, arti Columbia Sta
tion. Tel. SOU 8093. (6)

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVE., 

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

niko darbininkų susirinki- 
ųias. čia bus išrinktas dar
bininkų kanitonas, bus an- 
Įtalbėta kaip nuvažiuoti ir 
kiti svarbus dalykai.
; Taigi būtinai visi bukit. 
Bukit ir tų draugijų darbi
ninkai, kurie nespėjo dar 
pas mane užsiregistruoti.

J. Krukonis. se

Radio Programa.
Rugpiučio 27, radio pro-, 

grama per stotį WORL nuo 
8:00 iki 8:30 ryte, bus se
kanti: (1) Žurnalistas Vin
cas Uždavinis, svečias iš j 
Lietuvos, pasakys legendų 
apie senovės Lietuvos pra-1 
eitį; (2) Dainininkė Emili-' 
ja Rudokiutė iš So. Bosto-1 
no; (3) Radio kontestas.

Sekmadieny, rugp. 28 d., 
radio programa per stotį 
WORL nuo 9:30 ryte: (1)

*abor
5 Rugsėjo, 1938

PIKNIKAS

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomia ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu 11(14
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandoi.- nuo 2 iki 4 po pietų, 

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

LAWRENCE, MASS.

j Tel. 28624 Gyv. 31132

! Dr.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
mu laiku sugrąžinu šviesą. Jšcg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
6,
9.
12

DA

253

NO. 3‘

Ame:
Pietų

Ka

Amer 
Kana

Vai 
Apski 
Kreip 
adresi

Vo
Ren

Longin Buinio, J r., Orkestrą 
iš Cambridge; (2) Daini
ninkė Ona Baltrus iš Au
burn, Me.

Išvogė šventus indus. (
Lynne tapo apvogta kata-j 

likų šv. Stepo bažnyčia. Va- 
_ . _ ,gis išnešė auksinius. kieli-. 

j Per Labor Day pikniką užsimokėti įžangą. Šitame j kus, patenas ir dvi puškąs, 
Maynarde bus gražuoliu Piknike įžanga bus nemo-, vieną auksinę, odtitą sidab-1 
kontestas, per kurį bus ren- . d’bię. Jis nunešė jas pas
Itama Amerikos Lietuvių I Caledonia Grove randasi džionkmaną ir pardavė abi- j 
kongreso žvaigždė Nauja- prie Bostono-Provivende au- dvi už 20 centų, kuomet vie-‘ 
lai Anglijai. Rengėjai prašo toinobilių vieškelio. Iš Bos- nas tik metalas, iš kurio jos,

DIDŽIOJI MASSACHUSETTS
LIETUVIŲ ŠVENTE

H1TLE PENKH
Anglija, 
ja, Rum 
ja gatav

nerginas užsiregistruoti ši-; tono įgalima ir streetkariais, padarytos, yra vertas $320. | 
am kontestui iš kalno. Jie nuvažiuoti. Reikia paimt Vėliau policija gavj suėmė, 
tori paskelbti laikraščiuose Elevated ir važiuoti iki ho-! ——
:andidačiu pavardes ir at- rest Hills. Nuo tenai paimt Pereitą sąvaitę Bostone, 
aizdus. ’Taigi merginos, Charles Rjver streetkarį ir sustreikavo J 
:urios norės Gražuolių Kon- važiuot kol jis veš. Caledo-

lįeste dalyvauti, malonės 
tUojaus priduoti “Keleivio” 
redakcijai savo vardą, pa
vardę ir kartu prisiųsti arba 
atnešti savo fotografiją.

Tas turi but padai-yta šią 
šąvaitę. Ši subata bus jau 
paskutine diena paveikslų 
priėmimui. Vėliau priduoti 
paveikslai negalės laikraš
čiuose tilpti. Keliatas mer
gaičių jau atsišaukė ir užsi
registravo. Jų paveikslai 
tilps sekančią sąvaitę. 
pikniko rengėjai nori 
giau paveikslų. Taigi, 
gaites, pasiskubinkit!

Bet 
dau- 
mer-

Pereitą nedėldienį South 
Bostono policija suėmė 3 
jaunas mergaites vagiant 
pinigus iš automobilių 
City Point maudynių, 
apvogusios tenai jau 
20 automobiliu.

, Revere miestely banditai 
apiplėšė Whiting pieno 
kompaniją. Pagrobė $4,500.

pne
Jos 

apie

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tol SOU 4645

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai
Apžiurėkit

Šįmet Fordas žymiai pagerintas; 
platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
mylių ant 1 galiono gazolino. Su- 
aupysi daug pinigų. Jei turi se- 
aą karą, mes duosim gerą kainą. 
Itvažiuok 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.

T< l. STAdium 340(1.

Liggett firmos 
vaistinių tarnautojai. Jie 
reikalauja daugiau algos ir 
trumpesnių darbo valandų. ' 
Prie vaistinių stovi pikietai. Į

Besimaudant Quincy by- 
čiuose anądien buvo. p,er- Į

aplankė drg. Antanas Ze- 35 metu amžiaus vyras. Kas 
. . . -. ____ jį sove, nežinia. ____

nia Grove ten pat, prie 
Charles rivės.

Reporteris A.

Svečiai iš Pittstono. Pa.
• T. . .... , . .... ciuose anąuicn uuvu pci
Pereitą sąvaitę Keleivį šautas Henry McQueeney,

maitis su žmona, dviem du
krelėm ir sunumi iš Pittsto
no, Pa. Jie atvyko automo- 
bilium į Bostono apylinkę ir 
apsistojo Lawrence pas drg. 
Penkauskus. Į “Keleivį” at
važiavo kartu su drauge 
Penkauskiene. Įš “Kelei
vio” visi nuvažiavo aplan
kyti Šakrį.

Drg. Žemaitis yra senas 
“Keleivio” skaitytojas ir Į 
dabar vėl atnaujino savo 
prenumeratą. Svečiai apžiu
rėjo “Keleivio” spausvutę ir 
labai domėjosi, kaip laik
raštis padaromas.

Prie 278a Blue Hill avė. 
pereitą sąvaitę kirpyklon į 
buvo įmesta dvokianti bom- j 
ba. Policija mano, kad tai 
raketierių darbas.

Needhamo miestely šį pa- 
nedėlį statybos trokas už
mušė 5 metų amžiaus vaiką.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių. Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
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, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertei.
1854 DORCHESTER AVE..

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

2

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

$150.00 Dovanų

DAINUOS WORCESTERIO AIDO CHORAS IR 
SOUTH BOSTONO LAISVĖS CHORAS.

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

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

arba Somerset 2044-J

Paskirta Prie Įžangos Tikėtų.
GALĖSIT LAIMĖTI NUO $5 IGI $50. "

Kalb ės SLA. Prezid entas adv. F. J. Bagočius, 
“Keleivio” Redaktorius S. Miahelsonas ir Ame
rikonas Otis Hood.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS.
Visos lietuvaitės kviečiamos Dalyvauti Maynar- 

de Gražuoliu Konteste.
BUS ^IŠRINKTA AMERIKOS LIETUVIŲ

KONGRESO ŽVAIGŽDĖ NAUJAI ANGLIJAI.

j

i

A

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST® 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

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

447 Broadway, So. Boaton, Mass.

MEDICINOS DAKTARAS

H. M. LANDAU
Specialistai Veneriškų ir 

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

VOSE PAVILJONE
Maynard, Mass

ŠOKIAMS GROS L. BUINIO ORKESTRĄ.
Visus Broliškai kviečia į Pikniką

Bendras Massachusetts Lietuvių KOMITETAS, j

Patikit jūsų Pardavėją pusiaukely
patvirtinkit jo gerą sprendimą

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

9Q RUGPIUČIO
: k U Nedelioj, Aug. 28 jį
E XX . r v ,^x ~ v 1

užsisakydami

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYT0JAI.
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir i to- 

-------- -------  ,__ __  įima* vietas. 
Saugi priežiūra, kaina prieinamĮi.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tcl. SOUth Boston 4618
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SOCIALISTŲ IR DARBIEČIŲ

PIKNIKAS J
PRADŽIA PRIEŠ 12 VALANDĄ DIENĄ

Caledonia Grove
West Roxbury, Mass

PUIKIAUSIA SVETAINĖ ŠOKIAMS IR GRA
ŽIAUSIA VIETA SPORTAMS, PRIE CHARLES 
RIVER. 4 DOVANOS LAIMĖJIMUI.

BUS LIETUVIŠKA MUZIKA.
BUS VISOKIŲ SPORTŲJR ŽAIDIMŲ^

Gert’ir valgyti bus į valias.

KELRODIS: Važiuokite Elevated traukiniais iki 
Forest Hills. Nuo tenai paimt Charles River karą 
iki Caledonia Grove.

PICKWICK

Hitlerit 
raki jo j 
skelbė i 
festą” si 
Jie stačia 
ginklų ir 
kijos vak 
čiu laik' 
pasieniuo 
centruoti 
menė.
Dėl šitų 

visa Eur 
suprato, 
šiasi pu 
taip kaip 
pulkininkt 
nuošė. E 
visų pirm 
turi but ii 
incidentas 
džios orgt 
kiečių ten 
■as, tuon 
ituri pi 
M.” Pu, 
Jiarkus, 1 

I /y užimta 
I ja. Pakol 

< ropa susit 
gelbėt, pr 
‘‘įvykęs fž 
vakija už] 

Bet den 
žinodama 
junkerių į 
kol Čekosl 
mo “fakta

Anglija, 
rietu Rusij 
Jugoslav! js 
jo Hitlerį, 
Čekoslovak 
jos visos 
talką.

Francuzij 
koncentiuoi 
Vokietijos ] 

Čekoslovi 
turi gerai 
puikiai išla1 

Tuo pačii 
paskelbė j 
Šiaurės Jure 

, karo laivus 
kraščiuose. 1 
jūrių mani 
skelbti ir 19 
pasaulinį ka 

Anglija n* 
ką, bet jeigu 
eis į karą, p; 
džios atstos 
Simon.

Vokietija 
savo atstos 
penkių aukšč 
stj'bių, but 
Prancūzijos, 
munijos ir J 
jos daiytų, 
vakija butų i 
atsakė kaip v 
eitų užpultąją 

Tiktai Len 
iki šiol nėra 
dagi nežino, 
buvo 'jai tok 
nusiuntęs, ar 

Prancūzijos 
štabas yra įsit 
lūs karui, vo 
laužtus! Fra 
Šveicariją, ti 
metais jie lau; 
ją; todėl jau 
zu kariuomeni

| {NORINT PIRKT AR PARDUOT 
NAMUS ARBA INŠIURINT 

GERIAUSIA PAS j

Edw. L. Hopkins
362 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTONE 1

K

Parodyk į Tą Kraną

by HAFFENREFFER & CCX, INC?Boston, 'Ha

Gaunamas 12 ancų bonkomis ir pilnom 
kvortom (32 ancų) namų reikalams.

Telephone 
So. Boston 

1058 
AUTOMOBILIŲ 
AGENTŪRA.

Taipgi taisome Automobiliui ir 
Trokua visokių išdirbyažių.

Peter Trečiokai ir
Jo* Kapočiuna* — savininkai.

Taisymo ir demomtravimo viata:
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St.
SO. BOSTON, MASS.BREWERS SINCE 1870,

• ■

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

BAYVIEW ■ 
MOTOR SERVICE

i


