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Vokietijos Pakraščiuose 
Renkas Anglijos Laivynas

HITLERIUI GRŪMOJA 
PENKIOS VALSTYBĖS. 
. ... g .. i „ . ( vienu zouziu, v

Anglija, Francuzija, Rusi- pritvinkusi

ruojama Šveicarijos pasie
nyje.

Vienu žodžiu, visa Euro- 
i sprogs

tančiomis dujomis ir reikia 
tik kibirkšties, kad įvyktų 
sprogimas.

Automobilistai Gali 
Atsimesti Nuo CIO. 
Martino šalininkai pasmer
kė Lewisa ir pataria nebe
siųsti duoklių į CIO centrą.

“Keleivy” buvo jau rašy-

ja, Rumunija ir Jugoslavi
ja gatavos į karą už Čeko- 
i Slovakiją.

■ Hitlerio agentai Čekoslo
vakijoj pereitą sąvaitę pa
skelbė akyplėšišką “mani
festą” sudėtų vokiečiams. 
Jie stačiai kurstomi imtis 
ginkit] ir šaudyt Čekoslova
kijos valdininkus. Tuo pa
čiu laiku Čekoslovakijos 
pasieniuose pradėta kon
centruoti Vokietijos kariuo
menė.

Dėl šitų įvykių subruzdo 
visa Europa. Visi tuoj aus 
suprato, kad vokiečiai ruo
šiasi pulti Čekoslovakiją, 
taij) kaip yra numatyta jų 
pulkininko Konrado pla
nuose. Einant tais planais, 
visų pirma Čekoslovakijoj 
turi but išprovokuotas koks 
incidentas. Kai tarp val
džios organų ir sudėtų vo
kiečių tenai įvyks susirėmi
mas, tuomet vokiečių armi
jai turi pulti “saviškiu gel
bėt.” Puolimas turi Lut ir ! r . r < 7 
smarkus, kad į 14 dienų bu- į Japonai Lups AUKSU 
tų užimta visa Čekoslovaki-.i Į$ Lavonų Dantų. 
ja. Pakol demokratinė-Eu- ... , . . ...
ropa susitars Čekoslovakiją' Mussplims andai atsisau- 
gelbėt, prieš ją turi but jau! M. | ?mones> kad jie 
“įvykęs faktas” — Čekoslo- atiduotų jam visus savo 

isliubimps žiedus ir kitokius 
. Į auksinius daiktus, nes auk- 

žin^dama110^ es.f reikalingas Etiopi-
junkeriu planus, nelaukia, užkariavimui. Japonai
kol Čekoslovakijos užgrobi- mint* Pagerino. Jie da-
mo “faktas įvyks.” .bar eme agituotu kad nu-

Anglija, Francuzija, So- reikia lupti dantis ir jieško- 
vietų Rusija, _ Rumunija ir y juose aukso. Jie jau ap- 
Jugoslavija šį panedėlį įspė-1 skaičiavo, kad kas metai su 
jo Hitlerį, kad jis nedrįstų lavonais palaidojama apie 
Čekoslovakijos kabinti, nes $2,900,000 vertės aukso, 
jos visos stosiančios jai į 
talką.

Francuzija jau pradėjo 
koncentruoti ir kariuomenę 
Vokietijos pasieny.

Čekoslovakija pati irgi 
turi . gerai apginkluotą ir nos netoli nuo Amerikos 
puikiai išlavintą armiją. ikaro laivo . “Monocacy,”

Tuo pačiu laiku Anglija kuris stovėjo ties Kijukijan- 
paskelbė jūrių manieyrus gu. Sprogimas laivo neuž- 
Šiaures Juroj ir sutraukė 46 gavo, tik labai jį sukrėtė ir 
karo laivus Vokietijos pa- aptaškė vandeniu. Ameri- 
kraščiuose. Lygiai tokie patjkos laivo komendantas pa-

Vokiečių Karo Maši
na Stebina Svetim

šalius.
Pereitą sąvaitę Vokieti

jon buvo atvykęs Vengrijos 
diktatorius Horthy ir Hitle
ris jam parodė naujausias ta, kad automobilių darbi- 
Vokietijos armijos mašinas, ninku unijos (UAW) prezi- 
Tuo tikslu buvo suruoštas dentas Martin su savo tary- 
kariuomenės paradas ir ba pašalino 5 tos unijos vir- 
16,000 kareivių pramarša- šininkus kaip komunistus, 
vo su tankais, kanuolėmis ir Unijoj dėl to pradėjo kilti 
kitokiais pabūklais. Parado triukšmas. Kadangi auto- 
žiurėjo ir kitų šalių milita- mobilistų 
ristai. Juos nustebino nau- prie CIO, tai John Lewis, 
jausio tipo vokiečių armo- kuris yra CIO prezidentas, 
ta, kuri esanti .padaryta ty- parašė ir išsiuntinėjo auto-

unija priklausoKiniečiai Sudaužė
Japonų Ofensyvą.
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Atsiėmė is priešo 3 miestus. -ja prje<j Francuzijos vadi- mobilistų unijos lokalams
Šanchajaus žiniomis, ja- namają Mažino (Maginot) laišką, patardamas pašalin- 

ponų ofensyvą Yangtze liniją. Šios armotos gerklė tus viršininkus atstatyti at- 
upės šiaurinėj pusėj buvo galinti turėti apie 11 colių gal ir nekelti unijoj suiru-
sudaužyta. Kiniečiai atsi
ėmė 3 svarbius miestus, ku
riems užkariauti japonams 
reikėjo šešių sąvaičių kru
vinų kovų. Kiniečių atsiim
ti miestai vadinasi: Tsien-| 
šau, Taihu ir Susun, apie 
135 mylios nuo Hankau.

Be to, kiniečiai sakosi ap
supę priešakinę japonų ka
riuomenės dalį, kuri buvo 
pasiekusi Hvangmei miestą.

Japonai prisipažįsta, kad 
C Kinijos frontuose eina dide

li mūšiai, bet sako,' kad 
“permainų nėra.”

“įvykęš faktas1' — 
vakija užkariauta.

Bet demokratinė Europa,

DVI JAPONŲ MINOS 
SPROGO PRIE AMERI

KOS KARO LAIVO.
Pereitą subatą Yangtze 

(Upėj sprogo dvi japonų mi-

diametro, bet jos vamzdis tės. Pereitą nedėldienį Mar- 
esanti net 40 pėdų ilgio. Pa- tinas sušaukė Milwaukee 
našių armotų, tiesa, yra ir mieste trijų valstijų lokalų 
dabar, bet jos stovi tiktai viršininkų konferenciją, ku

ri pasmerkė Lewiso laišką ir 
jo kišimąsi į vidujinius au- 
totnobilistų unijos reikalus. 
Priimtoj rezoliucijoj šita 
konferencija pataria UAW 
lokalams jau ir mėnesinių 
duoklių nebesiųsti į CIO 
centrą. Todėl išrodo, kad 
automobilistų unija gali vi
sai nuo CIO atsimesti. Kon
ferencijoj buvo atstovauja
ma 46,000 automobilistų ir 
ji 100 nuošimčių pasisakė 
už Martiną, kuris pašalino 5 
komunistuojančius1 viršinin
kus. Iš viso Martini’ unija tu
ri apie 200,000 užsimokėju
sių narių (kiek pirmiau tu
rėjo 400,000). i

BYLA PRIEŠ HARLANO 
GALVAŽUDŽIUS NU

TRAUKTA. ,
National Labor Board pa

skelbė Washingtone, kad 
byla prieš Harlano (Ken
tucky valstijoj) kasyklų sa
vininkus jau nutraukta ir jie 
(savininkai) jau pasirašę 
sutartį su CIO unija, pripa
žindami ją kaip teisėtą ang
liakasių atstovę. Amerikos 
Darbo Federacijos lyderiai 
pakėlė prieš tai triukšmą. 
Jie sako, kad Labor Boar- 
das bus padaręs su CIO “są
mokslą.” Ištikro keista, kad 
byla prieš kasyklų savinin
kus buvo taip staigiai nu
traukta. Juk buvo jau paro
dyta, kad jie žudė streikie- 
rius.

tvirtovėse arba dideliuose 
laivuose. Da niekas iki šiol 
nebuvo girdėjęs, kad šito
kias patrankas butų galima 
pavežti sausžemiu. O vokie
čiai padarė jas pavežamas. 
Parade tokių kanuolių buvę 
keturios, ir kiekvieną jų ve
žė 4 motorais varomi tre
kai. Svetimšaliai militaris- 

i tai buvo labai tuo nuste
binti.

jūrių manievrai buvo pa
skelbti ir 1914 metais, prieš 
pasaulinį karą.

Anglija nori išlaikyti tai
ką, bet jeigu bus reikalas, ji 
eis į karą, pareiškė jos val
džios atstovas, Sir John 
Simon.

Vokiętija oficialiai per 
savo atstovus atsiklausė 
penkių aukščiau minėtų val
stybių, būtent Anglijos, 
Francuzijos, Rusijos, Ru
munijos ir Jugoslavijos, ką 
jos darytų, jeigu Čekoslo
vakija butų užpulta. Visos 
atsakė kaip viena, . kad jos 
eitų užpultajai į pagalbą.

Tiktai Lenkijos pozicija 
iki šiol nėra aiški. Niekas 
dagi nežino, ar Berlynas 
buvo 'jai tokį paklausimą 
nusiuntęs, ar ne.

Francuzijos generalinis 
štabas yra įsitikinęs, kad ki
lus karui, vokiečiai dabar 
laužtųsi Francuzijon per 
Šveicariją, taip kaip 1914 
metais jis laužėsi per Belgi
ją; todėl jau dabar francu- 
žų kariuomenė yra koncent-

reiškė aštrų protestą japonų 
konsului Kijukijange, bet 
pastarasis protestą atmetė, 
paaiškindamas, kas tokių 
pavojų nenori, tegul pasi
traukia iš tenai, kur eina 
karas.
NACIAI AREŠTAVO DU 
AMERIKOS DAKTARU.
Žinios iš Vienos sako, kad 

naciai tenai suėmė ir užda
rė kalėjiman du Amerikos 
daktaru. Jie esą kaltinami 
tuo, kad be leidimo prakti
kavo mediciną. Vienas jų 
yra Dr. Oscar Lavina iš Mt. 
Rainier, M d., o antras— 
Dr. G. Albert iš New Yorko.
HULL GINA SAVO KAPI

TALISTŲ DVARUS 
MEKSIKOJ.

Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Hull nusiun
tė Meksikai aštrią protesto 
notą dėl nusavinimo dvarų, 
kurių Amerikos kapitalistai 
tenai buvo prisigrobę. At- : 
imti iš jų šiomis dienomis ; 
dvarai esą verti. 10,000,000 
doleriu. * j,1

LINDBERGHAS DAVĘS 
I ŽANDĄ SOVIETŲ 

ŠNIPUI.
Paryžiaus laikraštis “Soir” 

paskelbė, gautą iš Rygos 
pranešimą, kad būdamas 
Maskvoje pereitą sąvaitę 
Amerikos lakūnas Lindber- 
ghas davęs į žandą Sovietų 
valdžios šnipui. Kur tik 
Lindberghas su žmona ėjęs, 
tas šnipas visuomet paskui 
juos sekiojęs. Lindberghas 
susierzinęs ir paklausęs to 
seklio, ko jis norįs? Kai šni
pas nieko neatsakęs, Lind
berghas davęs jam ameri
konišką smūgį ir parbloš- 
kęs. Rytojaus dieną slapto
sios policijos viršininkas 
paaiškinęs Amerikos pa
siuntinybei, kad tas šnipas 
buvęs pristatytas Lindber- 
gho apsaugai. Kažin, ar ši 
pasaka nebus tik Rygoje 
prasimanyta?

Dabar Lingberghas yra 
išvykęs iš Maskvos į pietų 
Rusiją. Jis jau aplankė Ki
jevą, vėliau vyksiąs į Ode
są, į Rostovą prie Dono, į 
Charkovą ir kitur.

ROOSEVELTO SŪNŪS 
NUĖJO DIRBTI.

Jaunesnysis prezidento 
Roosevelto sūnūs John šį 
panedėlį pradėjo dirbti Fi- 
lene’s krautuvėj, Bostone, 
kaij) paprastas tarnautojas. 
Smetonos sūnūs tikrai neitų 
tokio darbo dirbti.

TEATRO SUMIŠIME 
VO 8 ŽMONĖS.

San Luis Potosi mieste, 
Meksikoj, išeinant žmo
nėms iš judžių teatro, kilo 
sumišimas ir publika nuo 
balkono pradėjo virsti laip
tais žemyn, kitiems per gal
vas. Astuoni asmenys buvo 
užmindžioti negyvai.

NUSIŠOVĖ MILIONIE- 
RIAUS SŪNŪS.

Anglijoj nusišovė Ameri
kos plieno fabrikanto ir mi- 
lionieriaus sūnūs, Stilles E. 
Turtle. Sakoma, kad jis tu
rėjo sumišusį protą.

ŽU-

LIEPĖ NUDEGINTI KA
NAPIŲ LAUKUS.

Haverhill, Mass. — Val
džios agentai užtiko čia pa
lei Merrimacko upę prisėta 
meksikoniškų kanapių, iš 
kurių daromas svaiginan
tis rūkymas, ir liepė nude
ginti visą lauką. Tas auga
las yra vadinamas marihua
nos vardu ir veikia kaip dur
naropės.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
PORTUGALIJOS KON

SULĄ.
Pereitą sąvaitę netoli nuo 

Bostono traukinys užmušė 
Portugalijos generalinį kon
sulą Viktorą de Farią su 
žmona, kuriedu važiavo au- 
tomobilium iš New Yorko į 
Bostoną. Važiuojant per 
geležinkelį, jie pateko po 
traukiniu.

FRANCUZIJOJ SUDUŽO 
4 ARMIJOS LĖKTUVAI.

Pereitą sąvaitę Francuzi- 
joj sudužo 4 armijos ir lai
vyno orlaiviai, su kuriais 
žuvo 17 žmonių.

Amerikos Darbinin
kų Internacionalas. 
ADF. reakcininkai žada 

prieš jį kovoti.
Sekantį panedėlį, 5 rug

sėjo, Meksikos sostinėj susi
rinks visos Amerikos darbi
ninkų organizacijos atstovų 
konferencija, kurios tikslas 
yra įkurti Amerikos Darbi
ninkų Internacionalą, apie 
kurį spiestųsi Pietų, Šiaurės 
ir Vidurio Amerikos darbi
ninkų unijos. Tas interna
cionalas busiąs kaip ir Ame
rikos darbininkų kongresas.

Šiton konferencijon buvo 
pakviestos Darbo Federaci
ja ir CIO. Pirmoji pakvieti
mą atmetė, o antroji priėmė 
ir jos vadas John Lewis iš
vyko Meksikon.

Amerikos Darbo Federa
cijos reakcininkai atsisakė 
važiuoti Meksikos konfe
rencijon dėl to, kad bijosi 
susitikti su pažangiais Pietų 
Amerikos darbininkais. Y- 
pač jiems nepatinka Meksi
kos Darbininkų Konfedera
cija, kurį atvirai stoja už so
cializmą.

Amerikos federeišių 
prezidentas Green išsireiš
kė, kad jo Federacijai gal 
teksią šaukti Pietų Ameri
koj atskirą suvažiavimą ir 
organizuot kovą prieš pro
jektuojamąjį Amerikos 
Darbininkų Internacionalą.

350,000 Bedarbių 
Yra Ligoniai.

Public Health Service ap
skaičiavimu, 350,000 bedar
bių Jungtinėse Valstijose 
šiandien yra ligoniai. Jeigu 
visi šalies bedarbiai šian
dien butų pašaukti prie 
darbo, sako šita įstaiga, tai 
350,000 jų negalėtų į darbą 
atvykti, nes jie serga. Tyri
nėjimas parodęs, kad dau
geliui jų sveikatą sugriovęs 
nedarbas. Vieni jų turi pa
krikusius nervus dėl nuola
tinio rūpinimosi, kiti nete
ko sveikatos dėl prasto mai
tinimosi arba stačiai neda- 
valgymo.

CONNECTICUT SOCIALI
STAI NOMINAVO 

McLEVY.
Waterbury, Conn. — Pe

reitą subatą čia susirinko 
Connecticut valstijos socia
listų organizacijos konven
cija nominuoti kandidatus 
ateinantiems valstijos val
dininkų rinkimams. Guber
natoriaus urėdui buvo no
minuotas Jasper McLevy, 
dabartinis Bridgeporto mie
sto majoras.

PERKŪNAS SUSKALDĖ 
MEŠKERKOTĮ.

Ontario provincijoj, Ka
nadoj, tūlas Jack Richmond 
pereitą nedėldienį išėjo 
meškerioti Niagaros upėj. 
Oras niaukėsi ir išrodė ge
ras laikas žuvaut. Bet neuž
ilgo trenkė pei'kunas ir iš
mušė meškerę Rlchmondui 
iš rankų. Richmondas meš
kerę pakėlė, bet žuvaut jau 
negalėjo, nes meškerkotis 
buvo suskaldytas šipulių ši
puliais. Bet paties meškerio
tojo perkūnas neužgavo.

SUĖMĖ NETIKRŲ PINI
GŲ PLATINTOJUS.
Bostone valdžios agentai 

suėmė du vyru ir tris mote
ris už platinimą netikrų 10- 
dolerinių. Visi italai.

Ispanijos Valdžios Armija 
Sulaužė Fašistų Frontą
ATKIRTO 20 MYLIŲ 

PRIEŠO LINIJOS.
Prieš fašistų laivyną atsilai

kė vienas respublikos 
laivas.

Paskutinėmis dienomis Is
panijoj eina smarkios ko
vos. Ir smagu pažymėti, kad 
fašistams tose kovose pra
dėjo jau visai nesisekti. Vi
sur jau viršų pradeda imti 
demokratijos gynėjai arba 
lojalistai.

Vieną pereitos sąvaitės 
naktį įvyko smarkus mušis 
ir ant jūrių. Lojalistų nai
kintuvą “Jose Luiz Diaz,” 
kuris gryžo iš Francuzijos 
pro Gibraltarą, užpuolė 4 
fašistų karo laivai. Užpuoli
kai buvo be žiburių ir pa
tamsy ir sunku buvo į juos 
pataikyt, tuo tarpu kaip lo
jalistų laivą apšvietė nuo 
pakraščio fašistų prožekto
riai. Taigi kova jam buvo 
sunki. Nežiūrint to, jis ko
vėsi su keturiais fašistų lai
vais pustrečios valandos. 
Pasitraukė jis į anglų Gib
raltarą tik tada, kai vienas 
priešo šovinys pataikė į jo 
šoną sugadino mašinerijų, 
be to, užmušė 26 karžygius.1

Lojalistų laivo kapitonas, 
27 metų amžiaus Juan An
tonio Castro, sako, kad fa
šistų laivynas susidėjęs iš 
kreiserio “Canarias” ir trijų 
itališkų naikintuvų, kurie1 
esą pavadinti ispaniškais 
vardais ir nudažyti genero
lo Franco spalvomis. “Jeigu 
musų laivo mašinerija ne
būtų sugedusi, mes iš mūšio 
nebūtume pasitraukę,” pri
dūrė jisai.

Paskutinėmis dienomis fa
šistai nėrėsi iš kailio norė
dami paimti gyvojo sidabro 
kasyklas Almadeno apylin
kėj, Estremaduros fronte. 
Ir jie čia buvo išvystę smar
kų puolimą. Bet lojalistai 
juos atmušė ir paskui patys 
perėjo ofensyvon. Pasek
mės buvo tokios, kad respu
blikos priešai buvo nugrūsti 
nuo tų kasyklų 40 mylių to
lyn. Lojalistų vadas gen. 
Miaja (ištark: Mijacha) ap
žiurėjo kasyklų centrą Al- 
inadeną ir pareiškė, kad čia 
busiąs “antras Madridas.”

Kai fašistai gavo į kailį 
Estremaduros fronte, tai jie 
mėgino atakuoti lojalistus 
Ebro upės fronte. Ir jie iš 
kalno jau pasigyrė sutraukę 
čia 80,000 kareivių ir suva
lysią lojalistus Ebros upėn. 
Bet šį utarninką telegramos 
jau praneša, kad didžioji fa
šistų ofensyvą čia pavirto į 
didelį jų bėgimą. Bėgdami 
fašistai palikę daugybę ir 
sužeistų.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad liaudies milicija 
(lojalistai) pradėjo naują 
ofensyvą iš šiaurės į pietus, 
Almadeno kryptimi. Čia ji 
sulaužė fašistų frontą, pra
simušė jo užpakalin ir atkir
to 20 mylių priešo linijos 
su apkasais.

Korespondentai praneša, 
kad paskutinėmis dienomis 
pas lojalistus atsirado labai 
gerų orlaivių. Lojalistai ne
turi jų tiek daug, kiek fašis
tai, bet užtai jie esą daug 
geresni, daug greitesni ii 
juos operuoja labai gabus

lakūnai. Šitie orlaiviai jau 
sunaikino 90 fašistiškų or
laivių.

New Yorko Socialis
tai Nominavo Tho- 

masą.
Jis tikisi surinkti 100,000 

balsų gubernatoriaus 
urėdui.

New Yorko valstijos so
cialistų organizacijos komi
tetas nutarė statyti Norma
ną Thomasą savo partijos 
kandidatu j New Yorko val
stijos gubernatorius šį rude
nį. Šitą nutarimą turės da 
užgirti tos valstijos socialis
tų konvencija, kuri susirinks 
New Yorko mieste 1 spalių 
dieną.

D-ras Harry W. Laidler 
yra socialistų numatomas 
kandidatas ilgajam Jungti
nių Valstijų senato termi
nui, o Rev. Herman Hahn 
trumpajam terminui.

Columbijojs Universiteto 
profesorius Dr. George W. 
Hartman yra statomas kan
didatu į leitenant-guberna- 
torius, o ekonomikos profe
sorius.'Cheney iš Skidmore 
Kolegijos bus socialistų, 
kandidatas į New Yorko 
valstijos kontrolierius. Nu
matyti kandidatai ir kitų 
aukštų valdininkų vietoms.

Tikimasi, kad socialistų 
sąrašas New Yorko valstijoj 
surinks nemažiau 100,000 
balsų.

Bostone Areštuoti 
63 Siuvėjai.

Bostone International La
dies Garment Workers uni
ja paskelbė streiką prieš 3 
dirbtuves, kuriose nėra uni
jos. Pikietai sustoju ant šali
gatvių ir neįleidžia į tas 
dirbtuves darbininkų. Pe
reitą subatą policiją arešta
vo 5 pikietus už “trafiko 
trukdymą,” o šį panedėlį 
suėmė 58. Visi buvo pasta
tyti prieš teismą ir pasisakė 
esą nekalti. Visų jų byla ati
dėta iki 13 rugsėjo. Visi su
sirėmimai iki šiol buvo 
Kneeland gatvėj.

ROOSEVELTAS PRITA
RIA KEISTI WAGNER1O 

ĮSTATYMĄ.
Prezidentas Rooseveltas 

žada greitu laiku sušaukti 
konferenciją pasitarimui a- 
pie Wagnerio akto pakeiti-1 
mą. Konferencijon busią 
pakviesti darbo, kapitalo ir 
valdžios atstovai. Vėliau 
pakeitimo planas busiąs pa
duotas Kongresui.

AMERIKA NUSIGINK
LUOTŲ, JEI KITI PA

DARYTŲ TĄ PATĮ.
Jungtinės Valstijos mie

lu noru sutiktų sumažinti 
savo armiją ir laivyną, jei 
kitos valstybės sutiktų su
mažinti savasias karo jėgas. 
Bet pakol jos ginkluosis,. ši 
šalis irgi turės ginkluotis. 
Taip pasakė prezidentas 
Rooseveltas.
ATLĖKĖ VOKIEČIŲ HY- 

DROPLANAS.
. Šį panedėlį New Yorkan 

atlėkė vokiečių hydropla- 
nas “NordWind.
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Įdomus Dalykai. Kun. Jakas Šukele Baisią Audrą
■ Tarp Popiežiaus Agentų Lietuvoje

NECENZURUOTOS ŽI
NIOS IŠ LIETUVOS.

■ Šiomis dienomis sugryžo 
iš Lietuvos su savo žmona 
drg. Tarnas Matas, žinomas 
Waterburio lietuvių veikė
jas ir organizatorius. Jis bu
vo sustojęs “Tėvynės” re
dakcijoj ir papasakojo apie 
Lietuvą labai įdomių daly
kų, kurių Lietuvos laikraš
čiams tautininkų cenzūra 
neleidžia skelbti.

Draugo Mato papasako
tus Įspūdžius “Tėvynė” ap
rašo taip:

laikrodžio gaidį laikė; kurie 
vargiai pataikytų kalbėti per 
naujesnį telefoną—berniokai, 

kurių daugelis augę vienoj 
pastogėj su vištom, laikė A- 
metiką, ar bent Amerikos lie
tuvius, netik nekultūringais, 
bet mažai civilizuotais.

“Teisybė, žmonės, nekalti, 
jei jiems teko gimti ir gyventi 
daug kuo atsilikusioj svieto 
daly, bet nepateisinama kada 
jie pasiima gau autoritetą lai
kyti necivizuotais tuos, kurie 
kitaip gyvena.”

Visai teisinga pastaba!
“Lietuvoj žmonės nebeturi 

to ūpo, kokį turėjo 1921 me
tais (kuomet p. Matas irgi bu
vo atlankęs Lietuvą). Tuomet 
žmonės buvo linksmi ir su vii- 
čia žiurėjo į ateitį. Dabar dau
giau gražių namų yra prista
tyta Kaune, bet žmonės nebe- 
linksmi, nebeturi ūpo, nebetu
ri vilties. Tie nauji gražus na
mai priklauso tik aukštiems 
karininkams ir aukštiems val
dininkams.

“Pačiame Kaune yra daug 
nepasitenkinimo dabartiniu 
Lietuvos rėžimu. Lietuvos 
valdžia užlaiko daugybę šnipų. 
Laikraščių cenzūra aštri.

“Bet valstiečiai ūkininkai 
tai jau visiškai yra nepaten
kinti dabartiniu režimu. Jų 
padėtis yra apverktina. Be 
pakraipų ir tikėjimų skirtumo 
—katalikai, laisvamaniai ir 
visi skurdžiai, kurie nei patys 
nežino kuo jie yra, — lygiai 
keikia dabartinį režimą. Tarp 
valstiečių tik tie yra ‘fašistai,’ 
kurių vaikai turi valdžios dar 
bus. Tie tai jau kiek drūti re
mia Smetonos valdžią. Visi ki
ti—ne.

“Daugybė Lietuvos ūkinin
kų gyvena neišpasakytame 
jie pasiima sau autoriterą lai- 
skurde. Daugelis kaimiečių tu
ri trachomą, daugelis serga 
kitokiom ligom—ir pagelbos 
tam nėra.

“Ponas Matas klausinėjo 
daugelio ūkininkų, ar jie buvo 
labai išsigandę, kuomet lenkai 
grąsino užpulti Lietuvą. Prieš 
lenkus visi nusistatę ir nenori 
apie juos nei girdėt, bet dau
gelis jų pareiškė — ‘blogiau 
mums negali but nei po len
kais.’

“Lietuvos žmonės, sakė p. 
Matas, ląbai džiaugiasi Ame
rikos Lietuvių Kongreso veik
la. Tų daugelio draugijų pro- 

ybAstai ir rezoliucijos turi daug 
\į takos. Valdžia jų bijo. Bet 
Lietuvos žmonės negali :supfft- 
sti, kodėl visi amerikiečiai lie
tuviai prie'to dar neprisidėjo. 
Jie negali suprasti kaip lais
voj Amerikoj galį- būti-tokių 
lietuviu, kurie nenorėtų lais
vės ir žmonių gerovės Lietuvai 
ir Lietuvos liaudžiai.”

■e ' ' . f-

Getai, kad šitokius daly
kus' “Tėvynė” paskelbė. 
SLA. nariai galės dabar ph- 
matyti, kad Lietuvos žmtir 
nių gyvenimas išrodo visai 
kitaip, negu jį piešdavo p. 
Vitaitis.

Malonu taipgi girdėti, 
kad Lietuvos žmonės taip 
džiaugiasi Amerikos Lietu
vių Kongreso veikla ir kad 
musų rezoliucijos turi to
kios didelės įtakos į Smeto
nos diktatūrą.

KALBANT APIE CIVILI- 
ZUOTUMĄ.

V. Andrulis “Vilny” ra
šo: p

"Mes Amerikos lietuviai 
esame civilizuoti. Kaune mus 
pagalios tokiais pripapžino. 
Tėmydami amerikiečius Kau
ne besilankančius, ‘Lietuvos 
Aido’ repprteriai nusprendė: 
‘Jie netik civilizuoti... bet ir su 
kultūra.’

“Pirmiau tie ‘gudrus vy
rai’ kitaip manė apie Ameri
kos lietuvius.

“Keista, ar ne, kad bernio
kai, kurie dar nematę gatvė- 
kario kurie gal vakar vietoj

NEPRAKTIŠKAS PATA
RIMAS PONUI SKI

PIČIUI.
Dabartiniu laiku Pietų 

Amerikon yra išvykęs DU- 
LR pirmininkas p. Skipitis, 
dėl to “Lietuvių Aidas Bra
zilijoj” rašo:

. “Pas mus, į Braziliją, atvy
ko p. Skipitis, Draugijos Už
sienių Lietuviams Remti pir
mininkas. Jo kelionės tikslas, 
kaip jau laikraščiuose rašyta: 
susipažinti su vietos lietuvių 
gyvenimu. Labai siaurai api
budinta. Mums atrodo, neuž
tenka susipažinti su vietos lie
tuviais, dalyvauti ‘žymesnių 1 
asmenų’ surengtame pokilyje, 
pasiklausyti gražių kalbų ii 
linkėjimų. Gerai butų p. Pir
mininkui ištirti vietos lietuvių 
tarpusavio gyvenimo sąlygas, 
pamatyti ne ‘žymesnių asme
nų,’, o tikrų emigrantų, pa
prastų kolonijos darbininkų 
gyvenimą, jų organizacinį gy
venimą, siekimus ir troški
mus. Nes Brazilijos lietuvių 
koloniją sudaro ne ‘žymesnie
ji asmens’ laikinai čia atsiųsti 
ir gerai materialiai aprūpinti 
iš anapus Atlanto, bet tie tūk
stančiai darbininkų, emigra
vusių iš Lietuvos ne kokioms 
specialioms misijoms,' bet dėl 
kasdieninės duonos kąsnio, 
dirbančių čia fabrikuose, dirb
tuvėse, kanaluose, miškuose ir 
fazendose.”

Tai yra geras patarimas, 
bet nepraktiškas. Ką gi po
nas Skipitis nuvykęs į kal
nus ar miškus pas tuos varg
šus veiktų? Juk hotelių te
nai nėra ir balių tie vargšai 
jam negali kelti. Matote, p. 
Skipitis ne darbininkų at
stovas. Jis valdžios agentas 
ir pripratęs, sočiai pavalgyt 
ir minkytai išsimiegoti. Su 
darbininkais jam nepake
liui.-

“NAUJIENOS” APIE 
MIŠEIKĄ.

“Keleivy”; buvo jau rašy
ta, kad šiomis dienomis Chi- 
cagoję mirė' Vincas Mišei
ką,’ vienas pirmųjų lietuvių 1 
inteligentų Amerikoje. Į 
“Naujienos”1 lygina jį su na;- 
bašninku ‘Mede” šerifui. 
Sako: „ 1 • ’ • ' • /’

“Taip pat,. kaip ir ‘dėdė’ 
Šernas .Vincas Mišeiką' buvo 
vienas tų nedaugelio lietuvių 
inteligentų, atvykusių ' į šią 
šalį del Ur, kad Lietuvoje pc 
caro valdžia -nebuv.o Idisvės ii 
progos skelbti savo mintis tar
pe savo viengenčių. Paprastai 
darbo žmonės kitąsyk važiuo
davo į Ameriką jieškoti ‘lai
mės,’ geresnių materialinių 
sąlygų; ir daugelis jų čia tą 
laimę surado. Bet inteligentui, 
atvykusiam į svetimą kraštą, 
tokių progų Čia beveik nėra.

“ ‘Dėdė’ Mišeiką atvyko į šį 
kraštą ne dėl to, kad jisai čio
nai tikėjosi rasti geresnę duo
ną, bet dėl to, kad jisai nega
lėjo pakęsti tos priespaudos, 
kuri viešpatavo Rusijos carų 
imperijoje. Jisai, dar būda
mas jaunas moksleivis Rygos 
Politechnikume (aukštoje in
žinerijos mokslų mokykloje), 
nusidėjo caro valdžiai ir buvo 
priverstas bėgti už jurių-ma 
rių.

“Atvažiavęs į Ameriką, ji

Eiffel tower, cost $1,000.000 Į

Washington monument, 
23,000 stones

Rcikalingrs butų laužas 
“atskalūnui” sudeginti, ale 

! bėda, kad bažnyčios galy- 
I be jau susmukus.
1 Lietuvos kunigų sluogs- 
niuose šiomis dienomis kilo 
baisi audra. Ją sukėlė kun. 
Povilas Jakas, 
pino 
mery straipsnį 
kybė davė Lietuvai, 
me iškelia aikštėn visą po
piežių ir jų kunigų ištvirki
mą, tamsių minių išnaudoji
mą, lėbavimą ir tt.

Didžiausis perkūno trenks
mas nebūtų sukėlęs šituose 
dykaduoniuose tokio sumi-

Jisai patal- 
‘Židinio” 7-tame nu- 

Ką katali- 
kuri a-

čiuką, į tamsų Lietuvos už
kampį.

Kun. Jakas atsisako į Kra
kes važiuoti ir pasilieka be 
vietos. Tuomet jis atvyksta 
vėl į Kauną ir pradeda 
ruoštis vykti į užsienį rink
ti istorinės medžiagos apie 
popiežinę katalikybę Lietu
voje.

Ir štai, pasirausęs po baž
nytinius archyvus, prisirin
kęs faktų, jisai parašo tą 
straipsnį — “Ką katalikybė 
davė Lietuvai.” Tą straips
nį išspausdino 7-tame savo 
numery “Židinys.”

Šitame savo straipsnyje 
kun. Jakas pasako atvirai.

Šimo, kokį sukėlė kun. Jako ]iokįu budu katalikybe Lie- 
straipsnis. ituvon atėjo ir ka ji musu

Na, tai kas gi pei vienas tėvynei davė
tas kunigas Jakas? Gal jis; Pirniiausia ’ kun. Jakas 
koks bedievis, kad tokią konstatuoja žinomus istori- 
bpmbą metė į juodąją po- jos faktus apie popiežių tar- 
pieziaus armiją ? | pasavęs peštynes, kai vienu

Štai, ką apie jį rašo 6 rug- ’ laiku buvę net trys ir keturi 
piučio laidos “Lietuvos Ži- popiežiai ir vic— —
nios:” į

Kun. Jakas kilęs iš Že- žiai vienas kito

j Icebergs, sometimes last 200 years

Pastatyti garsųjį Eifelio bokštą Paryžiuje kainavo apie 
§1,000,000. Į Washingtono paminklą sudėta 23,000 tašy
tų akmenų. Aisbergai kartais plaukioja juroj 200 metų 
iki sutirpsta. Į vieną tokių ledo kalnų ir “Titanikas” sudužo.

jisai mėgo 
visas gavo

alistų likimas—jie paauko
ja savo gyvenimą kitiems, o 
save užmiršta. Užmiršta 
juos ir visuomenė, kuriai jie 
viską atiduoda.

Lietuvos valdžia šiandien 
dalija “ordinus” politi
niams nykštukams ir mur- 
ziams, bet Mišeikų ji ne
mato.

SKALDYS AUDĖJŲ 
VIENYBĘ.

Dabar' daugumas audėjų 
yra organizuota po CIO vė
liava. Kad suardžius šitą 
audėjų vienybę, reakciniai 

. Amerikos Darbo Federaci- 
nors jo reikalavimai jos vadai įsteigė National 
......---’-i. Todėl, po Council of Textile Unions, 

velionis kuri kovos prieš CIO.

darbas pas 
yra ap- 

negu pa- 
darbas.

ir skaityk-

BROO.

Žada at 
redakl

Rugpiu 
rikos Lie 
kuopos n 

. sirinkima 
I nedaug. I 

me susirii 
syti orge 
tojų pran 
das ir Gli 
komisijon 
rengti ir s

Vienas 
rudenį ket 
karų į ryti 
prakalbų i 
kalbėjimo 
jai tikrai 
gaičiu ir, 
teisybė, su 
lyne ir B n 
je kelias p 
“Naujjienų 
prakalbų i 
buvo gan 
galimas da 
jis butų d 
nis.

Rugpiuči 
rikos Darb 
vių 14 sk 
mas. Nari 
daug, bet 
muosius rei

Dabar ei 
jos nomin; 
kų į tam 
vietas. Kai] 
kitoms part 
bendri kam 
tųkių susi 

i Lietuvių ko 
j jneina į / 
1 partijos po’

Rugpiučn 
j m Moterų 
u /lizacijos i 

merikos L 
j Kliube. Tt 
1 nizacija da 
| ne. Jos pi 

ina... Bet v 
į rai pažįstai 
j se buvusios 
• rinkių Susi 

Mat, kitąsyk 
i rinkių Susi' 

stambus fa 
savo mėnesi 

I leido ne vii 
užėjo ekst 

i karštis, kad 
. pereitų į Li 

gijos Organi 
dams nępa^ 

i ėjo; . yiskaą .
rys išdriko, d 
ir nedrąsiai ] 

j tui'OSMbiritda: 
nai$ “organi 

t/Linkėtina 
'pasisekimo. 1 
; kite tokių 

ją,” kuri^ė vi 
darbą suardyi 

■ sa^stpviau, 
j kdmanda, tad 

tėkmės ir ga 
organizuoti.

V - Ua Kriaučių, r 
taisosi. Nękti 
jau pradėjo' di 

Į daug bėdos, 
fabrikantai n 
bą padaryti, c 
kėt nenori, b 
dirbtuvės kiek 
kantams išsiun 
rėk, antrą dien 
da atgal taisyt 
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j jos delegatui y 
' bo.

Pas mumis B 
toriai bušleria 
džia, kad jų vi 
iižiinti mergino.1 
tingai lietuvių 1 
®oji taryba atk 
į ir prižadėjo 1 
Matyti vyrus, ku 
tona. Tas ir ger 
*riai susirūpino 
lak

Vytau

kiekvienas gaudavęs vilno
nius drabužius. Dėl to dau
gelis žmonių krikštydavęs! 
po kelis sykius.

Iš tokio nesąmoningo ap
krikštijimo, iš tokios katali
kybės, Lietuvai negalėję bū
ti naudos. Krikštas tik padi
dinęs aukštesniųjų luomų— 
bajorų teises, o liaudies tei
ses susiaurinęs, jų buitį pa
sunkinęs. Aukštųjų luomų 
privilegijos didėjusios liau
dies sąskaita.

Kun. Jakas tvirtina, kad 
“baudžiavos įsigalėjimo lai
kotarpis Lietuvoje sutampa 
su katalikybės įsigalėjimu.”

“Ir kai šventą dieną,—ra
šo toliau kun. Jakas,—tas 
mužikas pagal bažnyčios į- 
statymą atklampodavo į 
bažnyčią, prie altoriaus iš
kilmingoj vietoj jis rasdavo 
besėdintį savo poną... Tam 
ponui pagarbiai nusilenk
davo prie altoriaus žengiąs 
kunigas, ir tik paskui prasi
dėdavo Dievo garbinimas. 
Tas pats kunigas šventadie
nį paprastai baigdavo pui
kiame dvare prie iškilmin
go stalo.”

Taip buvę visoje Lietuvo
je. Katalikybė, sako kun. 
Jakasį poravosi su praban
ga, lėbavimais, išnaudoji
mais, skriaudom ir neteisy
bėm.

Mėgstama esą girtis, kad 
su katąlikybe Lietuvon at
ėjusios mokyklos, bet į tas 
mokyklas iki praėjusio 
šimtmečio pabaigos bučiavo 
priimami tik privilegijuotų
jų vaikai, kaimiečių ir bau
džiauninkų vaikai į jas ne
įleidžiami buvo...

Iš pacituotu ir atpasakotų 
straipsnio vietų matyt, kad 
kun. Jakas jokio išmislo ne
parašė, o tik konstatavo tei
singus istorinius faktus, ob
jektyviai išsitarė dėl katali
kybės propaguotojų ir atsto
vų, bet tai pakako bažnyti
nės valdžios ir senų pažiūrų 
kunip’u tarpe audrai kilti.

Labiausiai susirūpino 
Kauno kurija ir jos bažnyti
niai cenzoriai. Jau buvęs 
sušauktas Consilium vigi- 
lensis posėdis ir tartasi kas 
daryti.

Apie tai esąs painformuo
tas ir popiežius, kuris įsakęs 
savo agentui Aratai dalyką 
ištirti vietoje. Tą reikalą 
svarstė ir vyskupai.

Rugpiučio" 6’ d,. Arati at
vykti. iš Rygo‘s j; Kąuną.

Pažangesni 1 dvasininkai 
stoja kun. Jako pusėn/' ]?ėt 
seniai iš lygsvaros eriirą. ig ■!

ir vienas kitam 
(siuntė iškeikimus; popie-

• valdomus 
katalikus ekskomunikuoda- 
vę ir tada nebuvę nei vieno 
neekskomunikuoto katali
ko.

XIV amž. ne tik visai nu
smukusi bažnyčios galybė, 
bet visai sunykęs ir religi
nis turinys.

Kun. Jakas rašo, kad po
piežius nuo 1300 iki 1377 
metų gyvenęs Avinjone ne
paprastai prabangiškai, tu
rėdamas apie 400 tarnų; 
savo gyvenamąją vietą po
piežius Klemensas VI nusi- 

rė jį bazilikos vikaru, tai pirkęs už 80,000 ąukso flo- 
garbingesnė ir aukštesnė rinų, surinktų kontribucijos 
vieta, negu provincijos kle-.budu.
bonu. j Kardinolai, kurie rinkda-

Kun. Jakas tuojau atsižy-. vo popiežių, gaudavo ky- 
mėjo, kaip gabus pamoksli- j sius. Pasak kun. Jako, po- 
ninkas, atsidavęs pastoraci-. piežius Jonas XXII kardinė
jai, o dėl savo didelio pa- lų kolegijai davęs kyšio 
maldumo laikomas ideališ- 100,000 aukso guldenų, o 
ku kunigu. 1 Klemensas VI 8,000 dau-

Jau yra išleistos septynios giau, kad jį rinktų popie- 
kun. Jako parašytos religi-jžiumi.
nio turinio knygos, jo pa-1 Ir kardinolų kyšiams pi- 
mokslai buvo transliuojami nigai iš žmonių būdavę su
per radio. 1 renkami kontribucijos bu-

j Taigi kun. Jakas yra pri- du. Visa ta valdovų — po- 
pažintas pavyzdingiauL-iu piežių ir vyskupų prabanga

„J dvokus liaudies ir darbo
Bet štai, visai netikėtai,' žmonių prakaitu, kurie vil- 

vieną gražią dieną jis per- kę sunkų mokesčių, kontri- 
keliamas į Šiaulius sv. Jur- bucijos, vergijos ir baudžia- 
gio parapijos vikaru. Tai vos jungą.
jau daug prastesnė ir že- Lietuvos krikštas irgi ne- 
mesnė vieta. Matyt, jis pa- žmonišikai buvo įvykintas, 
kritikavo bažnytinės vy- sako kun. Jakas. Valdonų 
riausybės . diktatūrą, kad spiriami ar varomi lietuviai 
ji prieštarauja Kristaus susirinkdavę miniomis ir 
mokslui, ir užtai vyskupai krikštytojas visą minią pa- 
jį nubaudė. ’ 'krapindavęs ir pakrikštyda-, —..........- -Jp- ---- (|

Bet šitos pabaudos da ne- vęs visus vienu vardu. Žmo- Vyskupai jaudinąs! datą- 
užteko. I“
nublokštas į Krakių mies- dėl

maičių krašto — Kvėdarnos 
vals., Tauragės apskričio.

Būdamas neturtingas, mo
kytis neturėjo iš ko, tai Ma- 
riampolėje įstojo broliuku į 
marijonų vienuolyną ir bu
vo vienuolių išlaikomas peč- 
kuriu.

Gimnazistų pamokomas, 
Jakas išlaikė egzaminus iš 
gimn. 4 kl. ir įstojo į Kauno 
kunigų seminariją, kurią ir 
baigė.

Bažnytinė vyresnybė, ver
tindama jo gabumus, pasky-

sai turėjo eiti dirbti į fabrikų 
ir pakelti daug vargo, pirma 
negu jam pasisekė, apsigyve
nus Chicagoje, užmegsti ry
šius su platesniu musų visuo
menės judėjimu. Kai jį paži
no musų laikų jaunimas, ku
ris troško šviesos ir mokslo, 
tai ‘dėdė’ Mišeiką pasidarė jo 
mokytojas, čia buvo jo pašau
kimas. šitą darbą 
ir jam pašvęsdavo 
jėgas.

“Tik, deja, šitas
lietuvius Amerikoje 
mokamas prasčiau, 
prasto darbininko 
‘Aušros’ mokykla 
la netesėjo išlaikyti savo mo
kytojo, i 
buvo minimališki. 
keliato metų vargo 
buvo priverstas nuo savo mė
giamojo darbo pasitraukti. Po 40,000 BELGIJOS KAREI- kunigu, 
to jisai dar bandė verstis ki- VIŲ PRIEŠ VOKIETIJĄ. | 
tokiais budais, bet pasisekimo 
neturėjo; ir taip, sulaukęs 67 I Pereitą sąvaitę Belgijos 
metų amžiaus, šis doras, švie- valdžia įtaisė manievrus Vo-. šis doras, švie- vąldžia įtaisė manievrus Vo- 
sus, kuklus ir visuomenės la- kietijos pasieny. Tenai su- 
bui atsidavęs inteligentas pa- traukta 40,000 kareivių. Vi- 
baigė savo gyvenimą. fsa Europa pradėjo žaisti 

“‘Dėdės’ Mišeikos asmeny- manievrais. į
je ,'mes netekome dar vieno 
Lietuvos išeivijos veterano_
vieno iš tų, kurie laisvę bran
gino labiau, negu savo kar
jerų.”
Tpi paprastas dideliu ide-

kaip tapti suvienytų 
VALSTIJŲ PILIEČIU? 1 .

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais . lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ........................................ :25c.
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DRAUGIŠKI 
KO M P LIMENTAI

Schmidtn.s yra 
konų. kurie norj

naktinis Vifcų AmerJ.

Rtriausio skonio ,r 
aukščiausios kokybės. Visada turė- 
kl* |,,ln,,i Schmidto šalto ir 
kĮ*d galėtumei ju0 c,,r-tis 

Kio. tarp pietų, arllB Ra()a 

ar prisimena Schmidt, mintis.

1><> ranka 
prie val- 
ištrokšti

Iš Šiaulių jis tapo nes eidavę krikštytis dar ir giausia dėl to, kad teisybę* 
is į Krakių mies- dėl to, kad, apsikrikštiję žodis tartas ir apie popiežių 
-------------------:---------—----------- instituciją. j D

Srbmidt’s
IN BOTTLES, 12-oz.
Reg:, 12-oz. Steinies,

NO BETTER

ALE
SINCE I860

C. SCHMIDT
& SONS,'Inc. .
PHILADELPHIA? PA.

■ ‘t

Kunigas Jakas—j kunigų 
kalėjimą.

Bažnytiniai drausmei nu
sižengę kupigai, paprastai, 
uždaromi į’pranciškonų vie
nuolynus Kaune arba Kre
tingoj, kur jiems taikoma 
atatinkamas režimas. 1 ’

Kun. Pov. Jakas dabht1 
• gyvena Kaune, pranciškonų 

vienuolyne.
Formalių įrodymų hė?ą 

kieno verčiamas kun. Jakas 
pranciškonų vienuolyne at
sidūrė, bet katalikų sluoks
niuose neabejojama, kad 
kun. Jaką vienuolyne apgy

vendinusi bažnytinė vyres
nybė. ,

I Reiškia, už teisybės žodį 
popiežiaus bažnyčios dik
tatūra uždarė kun. Jaką ku
nigų kalėjimam Jeigu tai 
butų tais laikais, kuomet 
popiežiaus bažnyčia turėjo 
didesnę galybę, tai kun. Ja
kas supleškėtų ant liepsno
jančio laužo, kaip supleškė
jo tūkstančiai kitų tokių 
drąsuolių. Ale bėda, kad 
popiežiaus galybė šiandien 
yra susmukus ir jo agentai 
jau net ir šventoj Lietuvoj 
nebegali kunigui Jakui lau
žo užkurti.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Įdomi Pramonė North Carolinas Kalnuose.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Žada atvykti “Naujienų” 
redaktorius prakalbų 

sakyti.
Rugpiučio 12 buvo Ame

rikos Lietuvių Socialistų 19 
kuopos narių mėnesinis su
sirinkimas. Narių susirinko 
nedaug. Bet ir neskaitlinga
me susirinkime tapo išklau
syti organizacijos darbuo
tojų pranešimai. St. Straz
das ir Glaveckienė išrinkti 
komisijon vakarienei su
rengti ir salei pasamdyti.

Vienas pranešė, kad šį 
rudenį ketina atvykti iš va
karų į rytus P. Grigaitis su 
prakalbų maršrutu. Po pasi
kalbėjimo pavesta komisi
jai tikrai susižinoti su Gri
gaičiu ir, jeigu pasirodys 
teisybė, surengti čia Brook- 
lyne ir Brooklyno apylinkė
je kelias prakalbas. Pernai 
“Naujienų” redaktoriaus 
prakalbų maršrutas rytuose 
buvo gana pasekmingas; 
galimas daiktas, kad šįmet 
jis butų dar pasekminges- 
nis.

Rugpiučio 12 buvo Ame
rikos Darbo Partijos lietu
vių 14 skyriaus susirinki
mas. Narių atsilankė ne
daug, bet jie svarstė bėga
muosius reikalus rimtai.

Dabar eina Darbo Parti
jos nominavimas viršinin
kų į tam tikras valdiškas 
vietas. Kaip kur susitaita su 
kitoms partijoms ir statoma 
bendri kandidatai. Kaip kur 
tqkių susitarimų neįvyko. 
Lietuvių kol kas dar nedaug 
įneina į Amerikos Darbo 
partijos politinę veiklą.

Rugpiučio 18 buvo Lietu
vių Moterų Kultūros orga
nizacijos susirinkimas A- 
merikos Lietuvių Piliečių 
Kliube. Toji kultūros orga
nizacija dar nauja Brookly- 
ne. Jos programa nežino
ma... Bet veikėjos labai ge
rai pažįstamos — tai kadai
se buvusios Moterų Darbi
ninkių Susivienijimo narės. 
Mat, kitąsyk Moterų Darbi
ninkių Susivienijimas buvo 
stambus faktorius. Turėjo 
savo mėnesinį laikraštį ir iš
leido ne vieną knygą. Bet 
užėjo ekstra-kairiemsiems 
karštis, kad ši organizacija 
pereitų į Literatūros Drau
gijos Organizaciją. Na, va
dams nepasipriešinsi—per-, 
ėjo/. VisKaą.Nusmuko, mote-' 
rys išdriko. Taigi dabar lyg 
ir nedrąsiai po gražiais kul-; 
turoSj.VvaTdais pradeda iš-: 
nayĮfl organizuotis.
^Linkėtina moteriais gero 
pasisekimo. Tik fieprisileis- 
kite tokių “smarkių veikė
jų,” kuriąj vėl galėtų jūsų 
darbą suardyt. Dirbkit kiek 
savystpviau, o ne po kieno 
.kpmšnda, tad turėsite ir pa
sekmes ir galėsite vėl susi
organizuoti.

BROOKLYNO IR VISOS 
APYLINKĖS LIETUVIAI. |

Amerikos Darbo Partija, 
Brooklyno lietuvių 14 dist- 
riktas, ateinančio] subatoj, 
Rugsėjo 3 dieną, Dexter 
Parke, kampas Jamaica avė. 
ii- 75th St. Woodhaven, L.I., 
rengia likniką. Visi žino
me, kad ateinantį lapkričio 
mėnesį bus New Yorko stei- 
to legislatures narių rinki
mai. Darbo Partija stropiai 
rengiasi prie tų rinkimų. 
Musų lietuvių distriktas ir
gi neatsilieka, kaipo dalis • 
tos partijos. Rinkiminiai 
kampanijai reikalingi pini
gai, o musų partija jų netu- { 
ri. Su jūsų pagelba, su jūsų 
parama mes manome už
dirbti kelius dolerius pikni 
ke ir sunaudoti rinkiminiai i 
kampanijai.

Jūsų atsilankymas į dar- 
biečių pikniką, reiškia pa-1 
ramą ir simpatiją Amerikos | 
Darbo Partijai. Jus atsilan
kę, netik linksmai laiką ga
lėsite praleisti prie gražios 
G. Kazakevičiaus Jr. muzi
kos, bet galėsite pasimatyti, 
pasikalbėti su Amerikos 
Darbo Partijas statomais 
kandidatais į valdvietes iš 
Kings County apskričio.

Musų pikniką remia veik 
visos Brooklyno Lietuvių 
didžiosios organizacijos. 
Jau vien tas faktas liudija, 
kad Darbo Partija turi ir 
lietuviuose gražios įtakos. 
Jūsų asmeniškas atsilanky
mas į pikniką, dar daugiau'

tų rinkimų

Rinkiminiai,

Į|Vlew of Buchanan mill |

.[ Weighing finished stones
| Roby Buchanan cutting amethysts]

Šio vaizdelio apačioje matosi skurdi triobelė. Tai vandens malūnas, kur Roby Buchanan 
mala farmeriams kornus. Tolumoj, už to malūno, matosi dideli North Carolines kalnai, 
kur šitas malūnininkas renka ametistus, rubinus ir kitokius brangius akmenus ir savo 
malūne juos apdirba. Vaizdelio viršuje parodyta jo brangiųjų akmenų dirbtuvė.

mas į pikniką, dar daugiau! lietuviški vietiniai laikraš- 
patvirtins, kad Darbo Parti- j čiai. Jie daug pagelbėjo pe- 
ja turi visą eilę draugų ir]reitais metais, jie veikiausia 
prietelių. Ateik į musų pa- neatsisakys ir dabar nuo 
rengimą. Tikieto kaina tik savęs tarti žodį kitą šio pik- 
35 centai. įniko reikalu. Tad visi daly-

Netik ką Brooklyno orga-' vaukite rugsėjo 3 d. Dexter 
nizacijos remia Darbo Par- Parke.
tiją, bet jai pritaria ir visi I A.D.P. 14 Dist. Komitetas.

Eismontas, A. Kaulakienė, tingai vietos jaunimą, atsi- 
J. Žilinskas su žmona, J. lankyti į jo išleistuves ir ar- 
Čereškus, J. Deringienė ir čiau susipažinti su musų 
J. Baltrušaitienė. ' — T ------

Lewistono korespondentė,
M. D.

svečiu iš Lietuvos,
Rengėjas J. Tamulis

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

Naujienos iš Kanados
Winnipego lietuvių gyveni- gerai pasipelnyti, 

mas ir jų veikla.
Kadangi Winnipego mie-uciuaiiLi n imu due u uuc- r-**i 

ste darbu jokiu nėra, tai be- Paikai
darbiams tenka važiuoti ki
tur darbo jieškoti, arba dir
bti pas farmerius, todėl mie-

Parodė 
ir langą, kur stiklas buvo 
išplautas- Bet lįsdami į vidų 
_ i išmetė stiklą ant 
šaligatvio. Stiklas sudužo ir 
Beniušis išgirdęs pakėlė ler- 
mą. Vagys nusigando ir pa-

LILI pao lauiiviiuo, tuuui nuu- > 

ste netenka daug gyventi. 
Aš, ilgai Winnipege nebu 
vęs, užvažiavau čia non., - . 
trumpam laikui pasižiūrėti, i džiasg kad jam šįmet pras- 
kaip mūsiškiai čia gyvena ii įčjpŲ.sekasi. Sako, kol “me- 
ką jie veikia- Ypatingai sijošių (? Red.) čia nebu- 
man rūpėjo, ką winnipegie-; v.°> tai lietuviams biznie- 
čiai lietuviai mano daryt ry- riarns sekėsi geriau, bet da- 
šy su šaukiamu Kanados - bar lietuviai nebeina pas sa- 
Lietuvių Kongresu, nes j vuosius pirkti.
spaudoje mažai buvo tuo Jauniškis yra geros šir- 
klausimu iš Winnipego ra- dies žmogus ir visiems bė- 
šoma. Užėjau pas K. Ginkų, doj padeda; todėl kam tik 
seniausį Winnipego lietuvių pasitaiko kokia bėda, tuo- 
veikėją. Tenai susitikau ir į jaus kreipiasi pas jį. Viepi 
P. Gutauską. Iš jų sižinojau, į prašo pinigų paskolint, kiti 
kad yra jau ir delegacija iš-! nori gaut iš krautuvės viso- 
rinkta į Kanados Lietuvių kių produktų bargan. (Jis 
Kongresą, kuris susirinks turi valgomų daiktų krautu- 
pirmomis rugsėjo dienomis ,vę.) Ir jis daug kam yra pa- 
Montrealo mieste. Aš labai i dėjęs. Na, o kaip dabar tie 
nudžiugau išgirdęs, kad žmonės jam atsimoka? Ne- 
Lietuvos demokratijos gy- tik skolų negrąžina, bet 
nimu rūpinasi ir winnipe- stengiasi jam kenkti, boiko- 
giečiai. įtuoja-

Vėliau nuvykau pas vieną Skaudu yra girdėti, kad 
kitą biznierį. Būdamas pas tarp musų lietuvių yra tokių 
K. Beniušį paklausiau, “kaip nedėkingų žmonių. O taip 
einasi?” Jis laiko drabužių neturėtų but. Lietuviai turė- 
krautuvę. Atsakė, kad jam tų gyvent vienybėj ir remti 
einasi gerai. Jį buvo jau ir,vienas kitą, nes svetimi mus 
vagys užpuolę, tikėdamiesi nerems. J. Marti-nis.

Buvau užėjęs ir pas biz- 
nierį P. Jauniškį. Jis skun-

PRIE LYDIJOS JANUŠKAITES KAPO.
Pereitą subatą popiet Fo-( Mykolas Malijonis ir šei-

rest Hills kapinėse suvažia- 
'■ vo apie 200 lietuvių auto

mobilių. Keli šimtai žmonių 
nubudusiais veidais susirin
ko aplink kapą, kuris buvo 
iškastas draugų N. Januškų 
dukrelei, 18 metų amžiaus 
Lydijai. Adv. Bagočius ir 
drg. F. Ramanauskas pasa
kė atsisveikinimo kalbas.

Sunki tai buvo valanda. 
Mums gaila net ir seno žmo
gaus, kuomet jis apleidžia 
gyvųjų pasaulį. O čia gi už
berta smėliu vos pražydėju- 
si mergaitė—užberta tėvų 
viltis ir draugi} džiaugs
mas!...

Lydija nesenai da baigė 
Bostono Latin High mokyk
lą ir gavo stipendiją į Rad
cliffe Kolegiją. Visi džiau
gėsi ir tikėjosi, kad Lydija, 
ačiū nepaprastiems savo ga
bumams, pasieks aukšto 
mokslo. Tuo pačių laikti ji 
lavinosi ir muzikoj, buvo 
jau gera smuikininkė ir ne 
sykį yra griežus socialistų 
vakaruose. Bet sunkios stu
dijos, ilgos valandos prie 
knygų, pakirto Lydijos svei
katą ir, štai, šiandien jos 
jau nebėra.

Kiek velionė buvo popu
liari ir. visų gerbiama, tai 

į parodo netik daugybė auto
mobilių jos laidotuvėse, bet 
ir gėlių gausumus. Vainikų 
matėsi 
šais:

i J. A. 
' A. J.

J. O. Kazakevičių

ma.
J. S. Stremikis.
Karalina ir Motiejus Kaz

lauskai.
F. F. Ramanauskas su šei

myna.
Radcliffe College Class 

of 1941.
Strathmore Orkestrą.
“Naujosios Gadynės” šta

bas.
Susanne Shallna.
Dr. & Mrs. Kapochy.
P. Ketvirtis ir šeimyna. 
Nuo Fordo Darbininkų.
J. P. Usevičių šeimyna.
K. P. Stukas ir šeimyna.
J. A. Audickų Šeimyna.
P. H. Šimonis.
V. Norboth.
A. Sarapas.
P. Kručas.
J. Truskauskas.
J?i<i‘uęąs.
Mary C. Lonaghan.
Irene Oollaghan.
Ruth Pitkins.
Jean U phans.
Elenor Knowlton.
Glynn Family.
John A. McGlynn.
“Keleivio” person alas 

reiškia Lydijos tėvams gi
liausios užuojautos. ... ,

METINIS KLIUBO PIK- 
NIKAS.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija, Labor Day, Rugsėjo 
5 d., 1938, Oakland Grove, Kei
stučio Parke, East Dedham, 

! Mass., rengia savo metinį pik- 
j nikų. Įžanga tik 15c. ir už tikie- 
| tą bus piniginės dovanos. Tikie- 
i tus galima gaut pas visus kliu- 
j bo narius. Bet jeigu kurie tą 
j dieną negalėtų į pikniką atva- 
I žiuoti, tai su savo numeriu gali 
i laimėt dovaną. Programoje da
lyvaus puiki akrobatė J. Ivaš- 
kiutė, kuri savo gabumu nuste
bins dalyvius. Gros J. Dirvelio 
orkestrą. Skiriamos gražios 
taurės už amerikonišką valcą, 
ir už lietuvišką suktinį. Bus 10 
sidabrinių taurių išdalinta pasi
žymėjusiems už įvairius žais
lus, bėgimug, šokimą paukštį, 
kojų apsiavimą. ' bulvių rinki
mą, rūkytojams, etc. Sporto 
programa bus labai įvairi. Visi 
galės dalyvauti sporte, mote
rys, vyrai, suaugę, jaunuoliai 
ir vaikai. Apart taurių, bus 
daug puikių dovanų. (Kalbės 
kandidatai į valdiškas i vietas. 
Lietuviškai kalbės d-ras Jaki
mavičius,' adv. K. J. Kalįnaus-1 
kas ir F. J. Bagočius ir daug 
kitip

Dalyvaukite visi ir visi turė
sit smagų laiką.

Bušai išeis nuo Lietuvių sa
lės E ir Silver gatvių, So. Bosto
ne, 12 vai. dieną.

Julius Mikalonis.

DETROIT, MICH.
Įsikūrė lietuvių demokrattj 

draugija.
Rugpiučio 11 d. Detroite 

įsikūrė Lietuvių Demokratų 
Susivienijimas. Tai bus pir- j 
mutinė politinė draugija. Į 
Nors pas mus yra visokiais 
vardais kliubų, bet jie su-. 
rišti su pašalpa ir npdrauda, I 
tai politika neužsiima. De-! 
mokratai veiks tik šios ša- • 
lies politikoje ir stengsis su-; 
traukti Amerikos piliečius 
į vieną grupę, kad vieningai 
galėtų remti tinkamus kan
didatus.

Gali but, kad ir bus gerai, 
jeigu vėl neatsiras skyme- 
rių ir nepradės peštis už va
dovybę. Metai atgal toks 
darbas buvo pradėtas, bet 
atsirado tokių, kurie norėjo 
patys save išsirinkti, tai pa
liko “vadai be armijos.”

Reikia betgi tikėtis, kad 
dabar organizuojamai gru
pei seksis geriau. Taigi 
kviečiami dėtis visi “new 
deal” šalininkai. įįf

Į valdybą yra išrinkti pro
gresyvus žmonės: pirminin
kas M. L- Balčiūnas, finan
sų sekr. J. Vasiliauskas, pro
tokolų rast. R. M. Beggis, 
iždininkas Zigmantas.

J. T. Kibartas.

Nelaimingas įvykis su 
automobilium.

Rugpiučio 19 dieną Paulo 
Skerso šeimyną ištiko skau
di nelaimė. Važiuojant jai 
automobilium, besileidžian
čios saulės spinduliai taip 
užtemdė vairuotojo akis, 
kad jis nepamatė stovinčio - 
troko ir atsimušė į jį visu]” ’ 
smarkumu. Skerso žmona 
tapo užmušta, o jis pats sun
kiai sužeistas. Sūnūs išliko 
sveikas.

Povilas Skersa buvo 
nomas netik lietuviams, 
ir visam Worcesteriui, 
pora sykių kandidatavo į 
šio miesto majorus komuni
stų partijos sąrašu. Bet tre
ji metai atgal jis nuvyko 
Rusijon ir sugryžęs pradėjo 
aiškinti, kad tenai nėra taip 
gerai darbininkams, kaip 
komunistų spauda rašo. Už
tai pereitą žiemą jis buvo 
pašalintas iš komunistų par
tijos. Bet jis vistiek nenus
tojo dirbęs darbininkų la
bui ir iki šiai dienai skelbė, 
kad darbininkų klasė turės 
valdyti pasaulį.

Skerso žmonos lavonas 
buvo sudegintas Bostono 
krematorijoj 22 rugpiučio 
dieną.

rimta. Nejauku buvo net 
žiūrėti, kaip suaugę ir jau 
apyseniai žmonės elgiasi 
kaip nesubrendę vaikai ir 
da stengėsi nerimta savo 
elgsena viens kitą pralenk
ti. Turbut niekas negalėtų 
daugiau įžeisti laisvės idė
ją, kaip legijonierių kon-

ži- 
bet 
nes

Darbai gerėja.
Darbai pradeda po trupu

tį gerėti. Jau teko girdėti 
keliatą draugų besidžiau
giant, kad gavo darbo 
“brumšapėj.” Atlyginimas 
labai prastas, $10 už 50 va
landų darbo, bet vis geriau, 
kaip nieko. Didžiosios dirb
tuvės iki šiol da pilno laiko 
nedirba ir visų senųjų dar
bininkų da nepašaukė į dar
bą. < Vargo Sūnūs.

LEWISTON, ME.
Turėjome smagų pikniką.

Šioje apylinkėje lietuvių 
nedaug, bet jie yra energin
gi ir darbštus. Vasaros lai
ku beveik kas savaitė ren
giami piknikai laukuose.: 
Gamta Maine’o valstijoj yra 
labai graži, todėl patogių 
vietų tiems išvažiavimams 
yra daug. Rugpiučio 13 d. 
SLA. 31 kuopa turėjo išva
žiavimą prie, didelio ežero. 
Vieta begalo puiki: paukš
čių čiulbėjimas neapsako
mas. Obuoliai ir grušios 
laužia medžių šakas. Aplin
kui žaliuoja beržai ir pušys.. 
Pakalnėjė ežeras šviečiasi 
kaip veidrodis. Vieni mau
dėsi, kiti irstėsi laivukais.

Pavakaiy atvažiavo mu
zikantai: J. Plekavičius, K. 
Kalvelis ir B. Žilinskas. Vi
si šoko ir dainavo iki vėlu
mos. Žmonių buvo daug, 
netik vietinių, bet ir iš 
Rumfordo ir Mexico (Me.) 
miestų. Rengimo komitetan 

Vytautas Katilius, joj nebuvo beveik nieko buvo įnėję šie draugai: S.

ių.' reikalai biskį 
Nėkurios dirbtuvės 
ėjo dirbti. Tik yra 

kad drabužių

Kriauči 
taisosi. 1 
jau prade, 
(dau£ oėdos, kad drabužių 
fžbrikantai nori gerai dar
bą padalyti, o gerai apmo
kėt nenori.
dirbtuvės kiek darbo fabri
kantams išsiunčia, tai, žiū
rėk, antrą dieną jau atsiun
čia atgal taisyti. Tokia pa
dėtis nepakenčiama ir uni
jos delegatui yra daug dar
bo.

Pas mumis Brooklyne lie
tuviai bušleriai nusiskun
džia, kad jų vietas pradėjo

Kaip nekurios

Nekulturinga legijono kon
vencija.

Rugpiučio 18-20 dieno
mis čia buvo pasaulinio ka
ro legijonierių iš Mass, val
stijos konvencija. Kaip bu
vusiems kareiviams, mačiu
siems daug vargo ir skurdo, 

uz.ia, nuu jų vicudo pi,valdžia duoda daug laisvės, 
užimti merginos. Į tai ypa-^et kaip gailą, kad legijo- 
tingai lietuvių lokalo pildo- ;nieriai nemoka laisvės pa- 
moji taryba atkreipė dėme- gerbti, bet naudoja ją savo 
sį ir prižadėjo bušleriams į- nekulturingumui demonst- 
statyti vyrus, kur tik bus gauruoti. Daugumas jų buvo 
Įima. Tas ir gerai, kad buš- per visą konvenciją girti ir 
leriai susirūpino savo reika- elgėsi kaip i----------
lais. žmonės. Visoj įu konvenci-

_ j nenormalus
žmonės. Visoj jų konvenci-

GREENFIELD, MASS.
Praeitų metų pabaigoje 

musų kolonijon atvyko iš 
Lietuvos studentas Ant. Ta
mulis. Jis atvyko Amerikon, 
jo paties pasakymu, pagi
linti studijas anglų kalboje 
ir susipažinti su Amerikos 
lietuvių gyvenimu.

Stud. Ant. Tamulis yra 
didelis spaudos mėgėjas, iš 
pat pirmųjų gyvenimo die
nų Amerikoje jis stengėsi 
gerai pažinti lietuvių spau
dą ir literatūrą.

Rugsėjo 6 jis apleidžia 
musų apylinkę, išvažiuoja 
tęsti tolimesnį mokslą, ta 
proga jam ruošiamas išleis
tuvių vakarėlis rugsėjo 3 d. 
vakare.

Rašytojas šios žinutės 
maloniai kviečia visus, ypa-

su sekamais

Aukštaičiai. 
Stančikai.

para-

„. šeima,
j Jonas ir Eugenija Norto
nai.

| Edvardas ir Vytautas Ka; 
Pereitą penktadienį po- zakevičiai.

pieros dirbtuvėj Somervil
le j prie darbo buvo elevato
riaus sutrintas Leonardas 
Wittembergas, 18 metų am- ‘ 
žiaus studentas, kuris per 
žiemą mokinosi Mass. Te
chnologijos Institute inži
nerijos, o per vasaros ato
stogas uždarbiavo dirb
tuvėj.

Massachusetts ir Shaw
mut avenue skersgatvy pe
reitą penktadienį Įvyko di
delė antomobilių katastro
fa, kurioj buvo sužeisti 3 as
menys.

Prie darbo užmuštas stu
dentas.

ROCHESTER, N. Y.
Bus L. S. ir D. Draugijos 

vakaras.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugija rengia savo na
riams pasilinksminimo va
karą 4 rugsėjo. Muzika ir 
šokiai visiems dykai, tik už
kandžiai 15 c. Vieta: Gedi
mino salėj. Geo. Švedas.

Brooklyn, N. Y. Amerikos Darbo Partijos

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių 14 Distriktas, Subatoje, 

RUGSĖJO SEPTEMBER 3, 1938 
DEXTER PARKE, WOODHAVEN, L. I.

Kampas Jamaica Ave., ir 75-th Street.
Parkas Atsidarys nuo 2 po pietų.

G. KAZAKEVIČIAUS JR. ORKESTRĄ.
Tikieto kaina 35c. ypatai.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Kaip Kas Man Šiandie 
Išrodo CH. PUŠYNAS.

Sveikatos Skyrius
Si skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

Vokietija sumobilizavo Centro Biul'ą?
milioną ir pusę vyrų neva nas nenominavo -
karo pratimus daryti. Japo- du, bet Centro Biuro vardu!1

, • j i T* ’ rn • 1, • i ’a •_ ’ 1nija ir gi neatsilieka. Ji šau
kia virš milijono vyrų prie 
ginklo, nes karas Kinijoj 
nesibaigia, o su Sovietų Są
junga ir rengiasi kariauti. 
Italija gi daro manievrus 
Francuzijos pasieny. Atro
do, kad ginklai išgaląsti ir 
parengti pasaulio karui pra
dėti.

Juk Gasiu-|tiek to. Juk tas nereiškia, 
savo var- kad aš priešingas komunis- 

‘1 tų organizacijai. Anaip tol 
Tai kaip kitaip išeina, jei ne ne! Mano supratimu, kad 
Centro Biuras pats save no-1 esamuoju momentu, kuomet 
minavo? O juk šleifo meis- komunistai siekia bendro

BLOGAS VAIKŲ ĮPRATIMAS 
IR JO PASEKMĖS.
Rašo Dr. S. Jakubs.

New Yorke eina didelė 
politinių raketierių byla. 
Jimmy Hines, Tammany 
Hall distrikto lyderis, pa
šauktas prieš teismą atsa
kyti už savo biaurius dar
bus. Kokių ten niekšysčių 
neiškeliama! Jie rinko viso
kiais budais pinigus ir nau
dojo teisėjų rinkimams ir 
net New Yorko mieste ma
joro rinkimams. Jimmy 
Hines valdininkus paskir
davo ir juos numesdavo nuo 

i vietų. Jam pinigai ėjo iš vi
sokių raketų ir žulikysčių. 
Kaip skaitai tą bylos eigą, 
tai prisimena Maskvos troc-

teris buvo A. Bimba, tai ko 
čia pykti.

Šitokios C. Biuro nomina
cijos praktikuojamos ne 
vien tik L. K. Frakcijos su
važiavime. Jos praktikuo
jamos “Laisvės” direktorių 
rinkimuose. Jos praktikuo
jamos Literatūros Draugi
jos Centro Komiteto rinki
muose. Jos praktikuojamos 
ir Darbininkų Susivieniji
me. Kas, ar frakcijos neeg
zistuoja? Ar saujalė karje
ristų visuomet kontroliuos 
iš viršaus musų visas orga
nizacijas ir įstaigas? Ne
manau!... Jeigu aš kelda
mas tokius klausimus per 
“Keleivį” ir “pralaimėsiu,” 
davatkų akimis žiūrint, bet 
aš priversiu “job seekerius” 
pagalvoti, ar jie šitokia sa
vo taktika neiššauks dau
giau Pušynų prieš save?

Maži kūdikiai, kol dar 
kaulai ir dantys nėra gėrai 
augę, dažnai įpranta čiulpti 
vo nykštukus. Toksai įpratimas

j v 
su
są

kūdikis kartas nuo karto butų 
dentisterijos daktaro prižiūri
mas, nes taip elgiantis galima 
laiku išvengti blogų pasėkų. 
Dentistai, naudodamies naujau
siais metodais, žino kaip panai
kinti tuos nesveikus vaikų įpra-‘_ 
timus. Nėra abejonės, kad taš

—Sveikas gyvas, tėve! 
Kaip einasi?
i—Da krutu, Maike.
—O kurgi buvai pereitą 

sąvaitę ?
—Pas zakristijoną.
—Tai jau ir vėl gėrėt?
—Norint padalyt gerą iš

radimą, tai išsigert reikia, 
Maike.

—Apie kokį išradimą da
bar kalbi, tėve?

—O kaip tu, Maike, ro- 
kuoji, iš kokio butų dau
giausia pažitko?

—Naudingiausis butų toks 
orlaivis, tėve, kuris negalė
tų žemėn nukristi.

—Aš, Maike, žinau geres
nių išradimų. Ve, vienas 
farmerys įvedė lektriką sa
vo vištoms ir nakties laiku 
ją atsuka. Durnos vištos pa
bunda ir mislina, kad jau 
kita diena atėjo. Ir tuoj pra
deda dėt kiaušinius. Tokiu 
spasabu jis per vieną sutką 
gauna po du kiaušiniu iš 
vištos. O dabar gazietos ra
šo, kad kitas farmenys pa
statė banėj vargonus ir kaip 
užgroja mišparus, tai kar
vės daugiau pieno duoda. 
Na, kaip tu mislini, Maike, 
ar tas gali but teisybė?

—O kodėl ne? Juk ir tu, 
tėve, daugiau klebonui į 
krepšį įmeti, kai vargonai 
bažnyčioj užgroja.

—Ar tai tu, Maike, mane 
lygini prie to farmerio kar
vių?

—Ne, tėvo, aš vyčių gene
rolą negaliu prie žalmargės 
lyginti; aš tik norėjau tau 
parodyt, kad tas farmerys, 
įvesdamas karvėms vargo
nus, neišrado nieko nauja; 
jis tik panaudojo tą gudry
bę, kurią kunigai senai jau 
vartoja savo parapijonus 
melždami.

—Taip ir aš mislinau, 
Maike, kad čia nekoks išra
dimas. Jau kur kas man- 
dresnį daiktą mudu su zak
ristijonu trajinom išrasti.

—Pavyzdžiui?
—Mudu, vaike, norėjom 

išrasti tokią ožką, kuri ir 
pieno duotų, ir kiaušinius 
dėtų. Tada nereikėtų nei 
vištoms lektrikos, nei kar
vėms vargonų. Ožką pasi
statei sau kur nors į kampą, 
ir turėsi visokios Dievo do
vanos.

—Nekalbėk nesąmonių, 
tėve.

—O kodėl tu sakai, kad 
tai nesąmonės? Jeigu višta 
gali dėt kiaušinius, tai ko
dėl ožka negalėtų?

— Todėl, kad ožka

Taigi gali but, kad iš jos ir kištų ir buchariniečių byla, 
paukštį butu galima pada- Dewey, lyg Višinskis, krato 
ryt. Valuk to, Maike, mudu už keteros paėmęs savo 
su zakristijonu ir norėjom priešus. Kokia nebūtų val- 
išmokint ją kiaušinius dėti, džia ir kokios politinės par- 

—O ar išmokinot? tijos ją nekontroliuotų, vis- 
—Da nežinau, Maike, ba tiek atsiranda niekšų, kurie 

reikia da kelias lekcijas paėmę galią į savo rankas 
duoti. Dabar tegul da pasi- naudoja, ją savo privati- 
ilsi. O tuo tarpu mudu dir
bam kitą išradimą. Tas tai 
jau bus dėl dūšios išgany
mo.

—Na, na?
—Jes, vaike. Bus tai toks 

rąžančius, ką pats galės su
sikalbėti.

—Nesuprantu, teve, kaip

tijos ją nekontroliuotų, vis-

t savo privati
niams tikslams, kad galėtų 
geriau gyventi ir kitus “by 
hook or crook” valdyti.

Ispanijos fašistai šūkauja 
apie “greitą pergalę.” Jie 
giriasi, kad Ebro upės pa
kraščiu sumušę lojalistus. ) 

—j.'icoujjiauvu, uwt, | pietų0 nuo Gandezos jie at- 
ražančius gali pats kalbėtis.lėmę iš lojalįstų • apkasus. 

—O ar tu negirdėjai, (Kad jie Pandesus kalni
Maike, 1

.1 III negu i XYclll JJC X ČH1UC3UB Adllių Sl'I-

kaip gramafonas tyje smarkiai sumušę loja- 
kalba? Taigi ant tokios stai-Jistus ir paėmę jų daug į ne-
los ir rąžančių mudu norim 
padalyt. Užsukai, ir tegul 
sau varo “Sveika Mariją.”

—O kokia butu iš to nau
da?

—Pinigo butų galima pa
dalyt. Juk kožna davatka 
šitokia brostvą nusipirktų.„ 
Na, ale uskiuzmi, Maike, aš 
jau turiu eit, ba zakristijo
nas manęs laukia.

—Lik sveikas, tėve!

VIRŠUM TOKIJOS SUSI
KŪLĖ 2 ORLAIVIAI.
Pereitą sąvaitę Japonijoj, 

viršum Tokijos priemiesčio 
Omori, susikūlė du orlaiviai 
ir abudu nukrito į miestą. 
36 žmonės buvo užmušti ir 
apie 200 sužeista.

laisvę. Bet tuo pačiu laiku 
generolas Franko šaukia, 
kad Italija ir Vokietija turi 
da daugiau prisiųsti pagal
bos. Pasirodo, kad visi tie 
generolo Franko “laimėji
mai” nėra tikri laimėjimai. 
Jo sukoncentruotas lojalis- 
tų puolimas buvo atmuštas. 
Mussolinis su Hitleriu siųs
damas vis daugiau ir dau
giau pagalbos Ispanijos fa
šistams, gali iššaukti pasau
linį karą. Reikalai darosi 
komplikuoti ir sunku pasa
kyti, kurie tą karą gali lai
mėti. Kažin, ar generolui 
Frankui nebus toks pat ga
las, kaip generolui Kolča- 
kui, kurį jo paties kareiviai 
pasmeigė ant durtuvų? Bu
tų gerai!

Nekurie komunistai siūlo 
“Keleiviui” net koncesijų 
už uždarymą Pušynui “Ke
leivio” skilčių. O jeigu ne, 
tai jie subombarduos Bos
toną. Nesikarščiuokit drau
gai. Juk jus prašėte kritikos 
ir gaunate jos. Ir šita kriti
ka yra nuosaki ir draugiška. 
Pušynas nenori jumis “na- 
kinti” ir šmeižti, bet tik 
taisyti tas klaidas, kurių pa
darote savo tarpe. Na, jeigu 
jus atmestumėt tą metodą 
mechaniškai kontroliuoji 
partiją ir kitas organizaci
jas, ar tai butų jau bloga? 
Visai he! Gal vienas-kitas 
vietelės ‘netektumėte, bet 
kas čia tokio? Organizaci
jai tas; butų sveikiau.

. Si - -----------
Gal but mano toks kalbos 

tonas kai kam nepatiks. Bet

fronto su socialistais h- tū
lais klausimais jau susitaria,1 
tai reikėtų ir savo eilėse' 
daugiau harmonijos, O ne 1 gali labai daug blogo padaryti. 1 ™ažas mokesni8, kurį tėvaMen- 
vieno ar dviejų žmonių sau-1 Kūdikis čiulpdamas nykštuką 
joje laikyti visą judėjimą, padaro nenormališką spaudimą
Juk du, tiys, tai nevisa Ko- neišdygusių dantukų vietose ir
munistų partija. Jeigu ko- ant gomurio. Tas spaudimas 
munistuose egzistuotų ko-. pagimdo nenormalų augimą,

gomurys pasidaro nepaprastai 
aukštas ir tokiu budu dantys 
nustumiami priekin. Pasižiurę 
jus į tokį kūdikį iš šalies atro
do, kad jo viršutiniai dantys 
auga tiesiai į lauką ir jo viršų 
tinė lupa buna ylg ištempta 
Kai pastovus dantys pradeda 
dygti, tai laikinai kreivai išau
gę padaro jiems netiesų kelią.

Dantys, kurie kreivai išauga 
galima ištiesti, bet toks darbas 
yra ilgas ir gana brangus. Iš 
kitos pusės, kaip išrodytų jauna 
mergaitė su vielomis burnoj, 
kurias reikia ilgai nešioti, kad 
sulaikyti netinkamą dantų au
gimą? žinoma, jei taip atsitin 
ka, tai kitokio išėjimo nėra. 
Del to aš noriu pasakyti, kad

lektyvė, o ne kelių asmenų 
vadovybė, mes galėtume ir 
Amerikos Lietuvių Kongre
se didelius darbus nudirb
ti ! Bet dabar to nėra. Ot, 
užėjo kokiam vadui gaidas, 
kad tas ir tas negali bendro
se prakalbose kalbėti—ir 
dalykas baigtas.

Juk bendro veikimo ne
galima suprasti taip, kad 
ateis kitos sriovės žmonės ir 
mes juos muštravosim kaip 
savo narius. Mes negalime 
reikalauti, kad kiti kalbėtų 
ir rašytų tik tą, kas mums 
patinka, o kas ne—tai ne. 
Tokie dalykai yra žalingi ir 
jie prie gero neprives. No
rint ką gero ir rimto atsiek
ti, reikia patiems komunis
tams pas save padaryti per
versmą, ne sugriauti daly
kus, bet atsisakyti narius 
saujoje laikyti, o juo labiau 
svetimuosius, kurie diktatū
ros nepakenčia. Dalykas 
bus geras ir nereikės ginčy
tis.

MIRĖ UODO ĮKĄSTAS 
VAIKAS.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kad Mas
sachusetts valstijoj uodai 
užmuolė 150 arklių. Dabar 
tenka pranešti, kad Bostono 
priemiesty, Hyde Parke, 
uodo įkąstas mirė Heustisų 
4 metų amžiaus vaikas. Ke- 
liatas vaikų ąunkiai apsirgo 
nuo uodų sukandžiojimo.

j i tistams už dantų prižiūrėjimu 
! sumoka, išeina vaikams ir tė
vams ant naudos.

šis rašinys nėra pakankamai 
ilgas ir išsamiai neaprašo visų 
nuostolių susidariusių iš įvairių 
įpratimų jauname amžiuje. Ne
užmirškit, kad visokį blogumai 
liečia dantų ir veido išreiską 
galima pašalinti, jei tėvai ne
patingėtų laikas nuo laiko atsi
vesti savo vaikus į dentisto ofi
są. šių dienų dantų gydytojai 
turi daug naujų metodų .įvai
riai iškrypusius dantis gydyti 
—:be jokio skausmo arba su la
bai mažu skausmu. Sulaikyti 
kūdikį nuo blogų įpratimų yra 
neskaudus vaistas. Susirūpin
kite savo kūdikio sveikata ir 
dantim, kad užaugęs dėkotų už 
tokį gerą prižiūrėjimą. Jus bu
site labai patenkinti matydami 
kaip gražiai jūsų sūnus ir duk
terys atrodo.

MAHOMETAS BUVĘS IŠTVIRKĖLIS

Nekraaoyo eilėraštis Šilerio atminčiai,

Šiam amžiui kraujo, kalavijo^ .,
■ Bankierius sostą įsigijo.

Kur dainiai meilės ir tiesos?
■ ■ Didvyriu budelis greit stos...

Minioj girdėt: Nereikia dainių! 
Ir dainių nėr... Nutilo jie.
O kas ištroškusiai žmonijai 
primins jos pareigas šiandie?

Sugrįžk, o, dainiau vargingųjų!
Žibintą laisvės ir tiesos, 
gesintą rankų kruvinųjų, 
iškelk iš naujo virš minios.

ne

—O ką tu gali žinot, Mal
ke, kas ji per sutvėrimas? 
Lietuvoj sako, kad boba ne 
žmogus, o ožka ne galvijas.

BOSTONE NUSIŠOVĖ 
DENTISTAS.

šį panedėlį Watertowne 
nusišovė Dr. Preston, 58 me
tų amžiaus Bostono dentis- 
tas.

MEK-DIDELĖS AUDROS 
SIKOJE.

Meksikoje, Monterrey 
apylinkėj, paskutinėmis die
nomis siautė didelės audros 
su lietum. Žinios sako, kad 
9 žmonės žuvo ir 400 pasili
ko be pastogės.

JOHN LEWIS IŠVYKO 
MEKSIKON.

CIO vadas John Lewis šį 
antradienį išvyko į Meksi
kos miestą dalyvauti Pan- 
Amerikos darbininkų kon
grese.

Atrodo, kad tarpe komu
nistų ir keleiviečių eina rim
ta kritika. (“Keleivis” ma
žai tos kritikos paiso.— 
Red.) Antanas Bimba “su
kirto” “Keleivio” redakto
rių. Juk prieš komunistus 
niekas,. . negali atsilaikyti 
“kritikoje.” Pas juos “argu
mentai” trumpi ir aiškus: 
“Sumišus, užsimerkęs, sap
nuotojas,' durnas, šmeižikas, 
melagis, spaugas ir tt.” Ar
gumentų ir faktų jiems ne
reikia. Riebus ir “macnųs” 
žodžiai viską uždengia.

Apsiginkluok dangaus perkūnais, 
mus dvasią silpstančią pakelk! 
Tegul patamsio jėgos žūna, 
tiesos ir grožio ugnį skelk.

Nubauski niekšus, piktadėjus 
ir žemėn versk išdavikus, 
kurie žmonijoj kerštą sėja, 
brolybei užkerta takus.

Tik tu įliesi grožį, gėrį 
žmonijos bundančios jausmuos. 
Tiesa tavoj krūtinėj žėri, 
ir laisvei kibirkštį ji duos.

ORLAIVIS PAMETĖ 
SAVO MOTORĄ.

Norfolk, Va.—Šį panedė- 
lį čia skraidė karo orlaiviu 
kadetas McKnight. Staga iš 
jo orlaivio iškrito motoras. 
Laimė da, kad orlaivis buvo 
pakilęs aukštai, tai lakūnas 
spėjo iššokti ir nusileisti su 
parašiutu.

Ch. Pušynas nuo “savo” 
vado, d. Antano, gavo pre- 
zentą — “šmeižiko” vardą. 
Thank you!... Mat, negerai 
Pušynas padarė, kad rašy
damas iš Lietuvių Komuni
stų Frakcijos suvažiavimo 
parašė, jog drg. A. Bimba 
pats save į Centro Biurą no
minavo. Rqkas sako, kad 
jį nominavęs d. Gasiunas. 
Bet aš norėčiau paklausti: 
kas Gasiunui įteikė Centro 
Biuro sąrašą? Kas įgaliojo 
Gasiuną pasakyti, kad jis 
Centro Biuro narių vardu 
rekomenduoja visą šleitą į

Apimtas karo baisumos, 
regiu kaip naujos aukos puola. 
Ne draugo gaila, ne žmonos, 
ne kritusio kovoj narsuolio...

Užmiršk geriausias draugas draugą, 
žmona taip pat susiramins. 
Tiktai viena širdis kankinsis, 
viena lig karsto atsimins.

Tarp musu žemės veidmainysčių, 
tarpe niekšybių ir vargų 
aš šventas ašaras regėjau 
veiduos motušių vargingų.

Ir kritusių kraujuoto j dirvoj 
joms neužmiršt savų vaikų, 
kaip nepakelt svyruokliui gluosniui 
savų nusvilusių šakų.

Vertė K. Jakubėnas.

Muzulmonai kelia didelį 
triukšmą dėl to.

Kaip krikščionys turi sa
vo dūšių išganytoją Kristų, 
taip muzulmonai turi savo 
pranašą ir mokytoją Maho
metą. Jis buvo gimęs Arabi
joj, Mekkos mieste, todėl 
dabar ir tas miestas skaito
mas šventu; kiekvienas Ma
hometo sekėjas , turi nors 
kartą savo gyvenime tą mie
stą aplankyti, kad butų iš:, 
ganytas.

Kaip Kristus buvo dvasiš- 
kijos ir turčių persekioja
mas, taip ir Mahometas ken
tėjo nuo savųjų dykaduo- ________  _______ ___
nių, kurie žiurėjo į jį kaip į piktą ’protesto^demonstračk 
maištininką, “bedievį” ir ją prieš Wellsą ir, vaikščio- 
vergų prieš ponus kursty- darni miesto gatvėmis, rėko- 
t°M- vo: “WelĮsas yra kvailys!

Jo mokslas yra surinktas šalin jį!“ 
ir aprašytas Korane, kurį 
muzulmonai bei mahometo-f 
nys laiko šventu raštu, taip 
kaip krikščionys Bibliją, ku
rioj yra aprašytas Kristaus i 
mokslas.

Mahometas yis dėl to yra -. „ T . , milyinfškas
aiškesnė asmenybė1, negu ,iai Dus .milziniskas 
Kristus, nes apie jo. gyveni- 3Į5 ^etiu aukscm pastatas, 
mą istorijoj yra aiškių re
kordų, tuo tarpu kai apie 
Kristų nėra nei vienos aiš
kios datos —nežinia dagi 
kada jis mirė.

Apie Mahometą istorija 
aiškiai sako, kad jis gimė 
Mekkoj apie 170 metų po 
tariamojo Kristaus gimimo. 
595 metais Mahometas ve
dė. 610 metąis, kuomet jis 
buvo jau 40 fnėtų amžiaus, 
jį apsėdo įsitikinimas buk 
jis esąs pašauktas skelbti 
savo žmonėms naują moks
lą. Ir jis tuoj pradėjo griauti 
senąją arabų tikėjimą. Dėl 
to 622 metais kunigai pada
rė sąmokslą jį nužudyti. Jis 
pabėgo. Vėliau buvo išri- rtatula? 
kiuota visa armija, kad su- 'S3 
naikintų jį patį ir visus jų 330 pędų. 
mokinius. Bet Mahometas 
su savo šalininkais atšilai- ŽYDAI LAISVAMANIAI 
kė. Ir per keliatą metų jo NEDAVĖ SUNAUS LAI1 
mokslas apėmė visą Arabi-1 DOTI RELIGINĖMIS . 
ją. (Šiandien Mahometo ti- APEIGOMIS. '' 
kybos išpažintojų yra dau- v- šiauliškės žvdu giau kaip 200,000,000.) - vienos siaunsKes zyaų
6 ' ’ ’ ’ seimos vienoje Kauno sana-;

Mahometas tuomet pasi- torijoje mirė Sūnūs- Tėvai,i 
siūlė žydams ir krikščio- būdami patys laisvamaniai 
nims, kad jie priimtų jį kaip ir nenorėdami sunaus laidu- 
Kristaus pavaduotoją. Tas ti religinėmis apeigomis, 
pasiūlymas buvo atmestas, norėjo sunaus kūną slide; 
Todėl Mahometas pasmer- ginti krematoriume, bet tai 
kė žydus ir krikščionis ir vi-I brangiai atsieina, o jie ne
są jų mokslą. Mahometas | turtingi, tai sunaus kūną ati- 
mirė 632 metų 7 birželio davė anatomikiimui mokslo 
dieną. . į tikslams. j

Tai taip apie Mahometu 
sako istorija.

Dabar atėjo anglų rąšy» 
tojas G. H. Wells ir parašė 
kitokią istoriją apie Maho;, 
metą. Anot Wellso, Mahp- 
metas į pabaigą savo gyve
nimo buvo vedęs daug; Yno- 
terų, vedė ištvirkusį gyveni
mą, žiūrint musų dorovinę 
gurno akimis buvo tikras 
paleistuvis, ir visame pįjo 
šventajame moksle (Kora
ne) nėra nieko šventa'

Kai muzulmonai šitą 
Wellso istoriją perskaitė, 
jie pasiuto. Anądien keli 
šimtai muzulmonų (arba 
mahometų) Londone įtaisė

■ *• vįU

Šimto Metrų Le-
ninas.

j Kaip yra žinoma, Mask-' 
voje statomi “Sovietų ru-

Šituos naujoviškus “stebuk-- 
lų tumus” puoš 100 metrų 
aukščio Lenino statula. De
besuotomis dienomis Lėni; 
no nebus matyti, nes jį už
dengs debesys.

Skulptorius Markųrovas 
jau baigia lipdyti 10 metrų 
statulos modelį. Jis jau daug 
metų ją lipdo, nuolat per
dirbdamas ir koreguoda
mas pag’al nurodymus. .Mo
delis bus nulietas, iš gipso. 
Lenino galva lipdoma sky< 
rium. Jei modelis bus visais 
atžvilgiais tinkamas, tai 
Markurovas nulipdys dides
nius modelius: 20, 50 ir pa- 
galiąu 100 metrų aukščio. 
Pagal paskutinį bus atlieta 

, •> 
100 metrų, tai bus apie

ii
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Apie Sovietų Armiją Tolimuose Rytuose.
Kai rusai anądien pradė

jo su japonais muštis dėl 
Čangkufengo kalno, tai An
glijos darbiečių organo 
“Daily Heraldo” korespon
dentas parašė straipsnį apie 
Sovietų karo spėkas Toli
muose Rytuose. Tas straips
nis yra tiek įdomus, kad 
mes būtinai norime su juo 
supažindinti ir “Keleivio” 
skaitytojus. Mes jį imam iš 1 
“Lietuvos Žinių.”

Jeigu tas čangkufengo 
“incidentas” išsivystytų į 
tikrąjį rusų-japonų karą, 
tai kpkia butų rusų spėka 
prieš japonus? klausia tas 
“Daily Heraldo” korespon
dentas. Ir jis atsako:

Reikia vieną dalyką tei
singai suprasti. Maršalo Va

* * *
Bet, pastebėję šį truku-

silijaus. Konstantinovičiaus mą, jie nieko ypatingo nesi- 
Bliucherio specialioji Rau- ruošė daryti, kol 1931 me-
donosios Vėliavos Tolimųjų tais japonai įžygiavo į Man- 
rytų kariuomenė nepapra- džiuriją, o Sovietų slaptoji 
sta. , policija susekė, kad japo-

Tai ne tik kariuomenė vi
sai mechanizuota, gerai ap
rūpinta, gausi medžiagos ii 
žmonių ištekliais. Ji yra 
ekonomiškai nepriklauso
mas vienetas. Ji yra valsty
bė valstybėje.

Sovietų vyriausybė tvirti
na, kad ji gali pasiųsti šią 
kariuomenę į žygį nepaju- 
dinuši Europos Rusijos re
zervų ir ta kariuomenė gali 
išsilaikyti kelis mėnesius, 
net ir kelis metus, prieš stip
rias japonų jėgas.

Mo'derniškajai kariuome
nei reikia maisto ir gėrimo, 
reikia drabužių savo karei
viams. Jai taip pat reikia 
patrankų ir sviedinių, šau
tuvų ir. šovinių, tankų, šar
vuočių, sunkvežimių, ben
zino, alyvos, arklių, pašaro, 
lėktuvų.

Visam tam reikalinga di
delių žemės ūkio ir pramo
nės šaltinių.

Maskva tvirtina, kad To
limųjų rytų kariuomenė tu
ri visus šiuos reikalingus 
šaltinius.

Faktai įrodo, kad jų tvir
tinimai nėra perdėti. Nei 
vienas, net patys japonai 
neginčija, kad per nepilnus 
dešimtį metų Rusijos rytuo
se buvo sukurta galinga ka
riuomenė, kur kariuomenes 
sukūrimas nėra vienos nak
ties darbas.* * *

Daug kartų: 1898, 1899 
ir 1901 metais Japonija 
bandė tartis su cain Rusija.

Leiskite mums tvarkyti 
Korėją, aiškino japonai', o 
mes leisime jums laisvai 
veikti Mandžiurijoje. Abeji 
nesikišti j kits kito planus.

Streikuoja Gulėdamas.

į čia parodytas vaizdelis iš Pittsburgho priemiesčio Turtle 
Greek tarybos rūmų, kur Joseph Unterreiner atsigulęs 
streikuoja. Keli metai atgal jis įkrito tame miestely į sru
tų duobę ir nusilaužė abidvi kojas. Apskundė miestelį ir 
teismas pripažino jam $17,500 atlyginimo; bet miestelio 
taryba atsisakė mokėti, aiškindamosi, kad Uniterreiner ne

i- turėjęs teisės toj vietoj vaikščiot. Užtai jis atvažiąvo į ta
rybos rumus ir atsigulęs paskelbė “streiką.”

Bet caras nesutiko pasi
žadėti. Tokiu budu Japoni
ja atsisakė toliau derėtis ir 
pradėjo ruoštis karui. Per 
1904—5 metų karą rusai 
buvo sumušti.

Tai buvo gera pamoka so
vietų karo vadams, kai jie 
ėmė kurti naująją* Rusijos 
kariuomenę. Jie pastebėjo, 
kad , Japonija laimėjo 1905 
metais labiausia dėl to, kad 
susisiekimas tarp Europos 
ir Tolimųjų rytų Rusijos 
buvo labai blogas.

Vienų bėgių Transsibiro 
geležinkelio linija buvo la
bai plona ir silpna gyvybės 
linija, neatitinkanti savo 
uždaviniui.

nai taip pat planuoja prisi
jungti ir Vladivostoką.

Japonų planai liko neįgy
vendinti, nes rusai skubotai 
atgabeno kariuomenę į Si
biro ir Tolimųjų rytų pos
tus. Nuo to laiko jie konso
liduoja ten esančias savo 
pozicijas. Dabar, pagal So- 
vietų-Mandžiurijos pasienį 
yra baisiausia toje srityje 
esanti karo mašina.

Tolimuosiuose rytuose su
plaukė ištikimiausios ir stip
riausios galingos Raudono
sios kariuomenės divizijos. 
Trečdalis Sovietų 1,500,000 
ginkluotų jėgų ir 12,000,000 
rezervo vyrų yra išsirikiavę 
prieš japonus.

Maršalas- Bliucheris, 49 
metų amžiaus vyras, mažo 
ūgio, stambaus sudėjimo, 
buv. agitatorius, kuris tar
navo didžiajam kare virši
la, šiandien yra pasiruošęs 
—tai Tolimųjų rytų Sovietų 
Rusijos Napoleonas. O už 
jo stovi galinga karo maši
na. J

Po 1931 m., Sovietų karo 
vadai pradėjo statyti naujos 
rūšies sustiprinimus prie 
Mandžiurijos sienos. Pir
miausia reikėjo perkelti di
delę kariuomenę į laukinę ir 
menkai apgyventą teritori
ją. Paskiau jiems reikėjo 
padalyti tą teritoriją galin
čią. išlaikyti tą kariuomenę. 
Todėl reikia gėrėtis jų visa
pusiškumu.

Naujasis, režimas numatė 
kolonizavimą, industrizavi- 
mą ir žemės ūkio išvystymą 
šimtuose kvadratinių mylių 
plotų, kurie iki šiol nebuvo 
liečiami.

Mažiau kaip per dešimt-

mėtį gyventojų skaičius pa
kilo iki 4,000,000 žmonių. 
Ištisi miesteliai pastatyti 
vietose, kur anksčiau buvo 
dykumos. Kalnai nuversti ir 
nuvežti, kad jų vietoje galė
tų išdygti fabrikai, gaminą 
karo įrankius ir medžiagą.* ♦ ♦ ♦

<iNaujos pramonės centrai, 
nauji ūkiai visur dygsta. Ge
ležies, plieno, chemikalų, 
ginklų fabrikai, visi pasi
ruošę maitinti kariuomenę. 
Kolektyviniai ūkiai ir mais
to produktų fabrikai maiti
na Raudonąją Tolimųjų ry
tų kariuomenę ir visus ją 
tvarkančius.

Susisiekimo sistema da
bar labai pagerinta ir, gali
ma sakyti, veikia visiškai 
gerai.

Nauji keliai nutiesti iki 
sienos ir nuo sienos. Gele
žinkelių linijų tinklas pra
plėstas. Lygiagrečiai su 
6,000 mylių ilgumo Trans
sibiro geležinkeliu eina ir 
kita linija. Kita ir alternaty
vi linija, einanti iš Tolimų
jų lytų į Europos Rusiją, ne
trukus bus baigta.

Visa tai ruošiama kariuo
menei išlaikyti. Ir dabar ka
riuomenė pareiškia, kad jai 
ne tai]) reikalinga ir para
ma.

Bliucherio kariuomenė, 
nepriklausoma nuo likusios 
Rusijos, pati yra padalyta į 
tris grupes, viena kitai ne
priklausomas.

Kiekviena turi savo ko
lektyvinius ukius ir fabri
kus, kurie gali atlikti visus 
reikalavimus, nuo duonos 
iki šovinių. Kiekviena turi 
savo transporto sistemą, pa
čios kontroliuoja naujųjų 
geležinkęliu .skyrius.* * *

Atkirstos nuo Europos 
Rusijos ir viena nuo kitos, 
šios trys atskiros kariuome
nės pajėgtų išsilaikyti ir ka- ’ 

. ro metu nėl kelis mėnesius.
Kolosališkieji paruoši

mai, kuriuos Rusija pradėjo 
vykdyti nuo 1931 metų, per 
keturis metus kainavo 279,- 
000,000 dolerių, kad įreng
tų 5,000 fortų pagal Man
džiurijos pasienį.

Tai yra josios Mažino li
nija. Ten yra nuo 5,000 iki 
6,000 fortų. Tai maži, bet 
beveik neprieinami, po tris 
ir keturis greta vienas kito.

Bliucherio kariuomenė 
galėtų labai, vykusiai pasi
reikšti puldama. Ji yra pui
kiai mechanizuota ir aprū
pinta visais moderniškiau- 
siais karo prietaisais: šar
vuotais traukiniais, mecha
niškom pabaisom, kurios 
kasa apkasus pagal visą 
pasienj nepaprastu greičiu, 
mechanizuota lauko artile
rija, milžiniškais patran-1 
koms vilkti traktoriai, plau
kiančiais šarvuočiais, įvai
riausių rūšių tankais.

Sakoma, kad pasieny yra 
2,000 tankų ir apie 1,000 
šarvuočių.

Gana atokiau nuo pasie
nio yra aerodromai, kuriuo
se yra apie 2,000 lėktuvų.

Vladivistoko uoste yra 
ištisas laivynas povandeni-[ 
nių laivų, kuriuos čia gabe
no geležinkeliais išardytus.1 
Dabar juos jau stato ten 
esančiuose dideliuose fabri-1 
kuose.

Japonija tėra tik per 400 
myliu (640 kilometrų) nuo 
Vladivostoko. Tie lėktuvai 
galėtų bombarduoti Japoni
jos miestelius ir grįžti atgal 
per kelias valandas. Tie po
vandeniniai laivai, kartą 
paleisti Japonijos juroje, 
galėtų visai lengvai sudoro
ti japonu laivininkystę.

Bet Vladivostoko uoste 
esantieji povandeniniai lai
vai ir kalnuose paslėptieji 
lėktuvai nesijaustų taip sau
giai, jei strateginės tvirto
vės, kaip čangkufengas, 
paskutinio “incidento” sce
na, butų japonų kontroliuo
jamos.

KELEIVIS, SO. BOSTON

JAPONAI SUNAIKINO 
PASAŽIERINĮ LĖKTU-t 

VĄ SU ŽMONĖMIS.
Pereitą sąvaitę japonų 

karo orlaiviai užpuolė ir su
naikino kiniečių-amerikies- 

čių bendrovės pasažierinį 
lėktuvą, kuris lėkė su 19 
žmonių. Lėktuvas nukrito 
upėn ir jam skęstant japonų 
orlaiviai vįs da šaudė į jį iš 
kulkasvaid^ių. Išsigelbėjo 

tik amerikietis lakūnas ir 
4 kiti žmonės, p 14 žmonių 
žuvo. Jų tarpe buvo dvi 
moterys, vaikas ir kūdikis.

Lėktuvas lėkė iš britų sa
los Hongkongo įčungkin- 
gą, vakaru link. Tarp Kan
tono ir Macao jį užpuolė ja
ponai. Orlaivis išsiuntė ra
dio žinią: “Mus vejasi japo
nų orlaiviai.” Už 3 minučių 
pasigirdo jau kita radio ži
nia: “Mes numušti upėn.”

Amerik ietis lakūnas 
Woods vėliau jau žodžiu 
paaiškino užpuolimo smulk
menas. Išrodo, sako, kad ja
ponai yra apsėsti kokiu tai 
žudymo pasiutimu. Matyda
mi, kad orlaivis jau skęsta, 
jie vis skraidė viršum jo ir 
vis šaudė, kad užmušti kiek
vieną skęstantį žmogų.

SUĖMĖ ŠANČIŲ “GY
DYTOJĄ.”

Šančiuose gyveno Kazys 
Vasiliauskas, 60 metų am-1 
žiaus, kuris “gelbėdavo” 
moteris, ypač jaunas mergi
nas, nuo “bėdos.” j __ _________ ,

Vasiliauskas už nelegalių Valenti', pasakė kongresma- 
abortų daiymą jau kelis syk no Dies’o komisijai, kuri ti-'kus praeiviai 
teismo esąs baustas, bet to Ha 
amato vis tiek nemetė.

V V VA A . ™ A VV A , A VV K A X V A V, J X_Z y

..j. “prieš-amerikonišką” Įlinti, tai jie išsitraukė revol- 
—;T. ------- [veiklą, kad šitokią veiklą įverį. %

Šiomis dienomis pas Va- Amerikoje varo Mussolinio j Klaipėdos komendantas 
siliauską atėjo aleksotiškė fašistiški agentai. Jie esą'Peiserį išsiuntė į Darbo sto- 
M. Kr., 19 metų amžiaus. ............................... ’' ~ ‘

Nors Vasiliauskas veikė__ __ ___ o__  _______
kuo atsargiausiai, tačiau po- italą Amerikoje sufašistinti. 
licija pas jį atvyko bedarant Jų galutinis tikslas esąs su- 
jai operaciją. | naikinti Amerikos demo-

Vasiliauskąs vis tiek pra- kratiją ir padaryti Ameriką 
džioj griežtai gynėsi, bet jo fašistiška valstybe, 
klijentė visas paslaptis iš
davė, abortuindaryti įran
kiai taip pat sfrrasti.

Abortų meisteriui iškelta 
baudžiamoji byla ir jis už
darytas į kalėjimą, o jo kli
jentė nugabenta į ligoninę 
nes po “operacijos” 1-’__
nusilpo. ,

PA-SU REVOLVERIU
GROBĖ MERGINĄ.

Liepos 23 d. Rietavo vals-' mašina to padaryt negali, 
čiuje, Vatušių kaime įvyko --------- -----
amerikoniškas “kidnaping.” MEKSIKA IŠDALIJO 
Tūlas jaunuolis D. V. gink- 10 DVARŲ,
luotas revolveriu atvyko į • iš Meksikos miesto pra-

čiupęs 19 metų amžiaus pa- tę Valdžia/tenai' išdalijo da1 
r U " ” ’---- --------------- _2 -L1-L- 2___
žmogus bandė pasipriešinti, siems ūkininkams. Dėl to 
bet į tą paleidęs 3 šuvius, Romos kataliku kunigai ir 
tik n'epataikęs. Mergina ir keikia Meksikos valdžią, 
jos pagrobėjas kaž kur din- kad ji “skriaudžia” kunigus 
go. ....

APIPLĖŠĖ JONIŠKĖLIO 
GELŽKEL1O STOTĮ.
Nesenai nakties laiku ne- 

.......... r - — ------------ -------- i--- .žinomi piktadariai įsibrovė
minėtą^kaunį irjs ten pa- nešama, kad pereitą sąvai-jį Joniškėlio, Biržų apskr., 

i n 1----- --geležinkelio stotį ir apiplė-
nelę D. B. issivede. y ienas i o didelių dvarų pavargu-'šė kasa, pagrobdami 480

litų.

ir dvarininkus.

PARTIZANAI SUDAUŽĖ 
3 JAPONŲ TRAUKI

NIUS.
Pereitą sąvaitę kiniečių ’

SUŽINOK SAVO LAIMĘ!
Atspėk' savo laimę. Palinksminkit 

savo draugus. Visi nori savo laimę 
žinot. Dabar jus galit lengvai atspėt 
su nauja kalade laimės atspėjimo 
kortų. Nieko nereikia išmokt—kortos 
viską pasako. Prisiųskite vieną dolerį 
ir gausite kaladą DeLuxe Fortune 
Telling Cards. Paklauskite veltui 
kataliogo. OLVANI (7)

43 Banks st., Brockton, Mass.

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

Ir Tamsta prisidėk prie šio 
didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausį ir didžiaušį Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SUV. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTUI.

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

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

Penktas Puslapis

Šio vaizdelio vidury parodytas (su kieta šiaudine skrybėlė) Jim J. Hines, New Yorko 
gengsterių karalius ir demokratų politinės “Tammany” mašinos bosas. Dabar jis teisia
mas už visokias šunybes.

MUSSOLINIO AGENTAI 
AMERIKOJE VARO AR

DOMĄJĮ DARBĄ.
New Yorko italų laikraš

čio redaktorius, Girolano 

aršiausi demokratijos prie-J vykią 6 mėn., o Kuhnę nu- 
šai ir stengiasi kiekvieną įbaudę 3 mėn. paprasto ka-,i_ A---- .-i...-. 'įėjimo.

AUTOMOBILIS, KURIS 
PADARO 347 MYLIAS

PER VALANDĄ.
I Ant druskinių lygumų
Utah valstijoj pereitą sąvai- 
t? buvo bandoma automo- laoal u;.;,, _ ------------------------- -bilių greitumas. Kapitonas 
Eystonas padarė 347 my
lias per valandą. Žinoma, jo 
automobilis buvo padarytas 
vien tik greitumui. Paprasta 

SUDEGĖ FARMERIŲ 
ŠEIMYNA.

Kittanning, Pa. — Perei
tą sąvaitę nakties laiku čia 

i sudegė farmerių Bowseriu 
j šeimyna, 35 metų amžiaus 
Į motina ir 4 maži vaikai. Tė- 

-. - . . ivas tuo tarpu buvo išėjęs
partizanai sudaužė 3 japo- įaį išliko gyvas.

% * 5 t X-V a, r nn H Ir i 1n nunų armijos traukinius, su 
kuriais žuvo 390 japonų.

NAUJIENAS

New Yorko Gengsterių Karalius.

NUBAUDĖ UŽ CHULI
GANIZMĄ.

Aną dieną Klaipėdoje 
vietos gyventojai Peiseris ir 
Kuhnke užpuolė užsienietes 
dailės skautes. Kai užpuoli- 

lv”“ — “”"”’"i norėjo paša-

SVEČIAS ŠEIMININKĄ 
PUSPLIKI PALIKO.

Mariampolėj pas pil. Pau- 
liukonį apsinakvojo pil. But
kevičius. Nakties metų But
kevičius atsikėlė, susiglem- 
žė visus Pauliukonio drabu
žius ir dingo.

Mariampolės apygardos 
teismas Butkevičių nubau
dė trejais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo.. Nubausta
sis padavė apeliacinį skun
dą Rūmams, bet jie jo skun
dą atmetė.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE. 1

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

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

VILNIUJE PAKLIUVO 
KAUNO VAGIS.

Vilniaus laikraščiai įrpni- 
zuoja, kad Kauno ir Vii-; 
niaus vagys pasinaudodami 
santykių užmezgimu, pra
dėję gastroles, bet nesėk
mingai: vilniškiai gastrolie-, 
riai pakliuvę Kaune, o Kau-[ 
no vagis Gružauskas po ke-' 
lių vagysčių su įsilaužimu 
Vilniuje taip pat pakliuvęs 
į policijos rankas. .

PAJIEŠKOJIMA1
r  į

Pajieškau kaimyno Petro Kasiau ' 
sko. Asiūklių kaimo, Barbieriškio! 
valsčiaus, Mariampolės apskr. Tūrių 
svarbų reikalą iš tėvynės, prašau at
sišaukti. Uršulė Zablackiutė

354 Orms street, Providence, R. I

Pajieškau Jono ir Benjamino 
SKUBLICKŲ ir Jono SARGUNO., 
Meldžiu atsišaukti. (5)'

Juozapas Butkus,
2044 N. Front st., Philadelphia, P/..

-______ •"

Apyseniai žmonės,
Kurie norėtų prižiūrėti namą; duo

du dykai ruimus ir biskį žemės. Ma
tyt gali bile laiku. Prašau atsisaukt 
greitai. Leonas Jasis

69 Beaver street, Milford, Mass.>

Parduodu 40 Akerių
Geros žemės, molis su žvyru, na-< 

mas 4-rumų ir sodnas. Žvyro kelias,. 
5 mailės į miestą. Kaina $700 cash,: 
jeigu patiks rtuleisiu žemiau. (7)

JOE DAUGIRDA
R. 2, White Cloud, Mį'ch.

PARDUODU FARMĄ.
50 akerių, su gyvuliais arba begyr. 

vulių. Gali pirkt su mažai pinigų ant 
lengvų išmokėjimų. Kaina labai pYi? 
einama. Wm. Meškauskas

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

DR. MARGER1S
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



Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

KĄ SOVIETŲ RUSIJOJ 
KALBA APIE KARĄ. Moterims Pasiskaityt

1 Sj SKYRIŲ TVARKO
 M. MICHELSONIENĖ. 

Lietuvių rašytojas, Petras tomobilis pasuko atgal ir po 
Cvirka, kuris dabartiniu lai- kiek laiko atsidūrėm Mask- 
ku vieši Sovietų Sąjungoje, vos priemiesčiuose, o netru- 

Žinioms” kus pasiritome didžiuliu, 
—: plačiu asfaltuotu plentu.

—Norėjau jums parody

rašo “Lietuvos t
apie rusų ūpą. Jis sako:

Įvykiai Tolimuose lytuo
se mane paskatino parašyti ti... tai savo rūšies atsaky- 
keliatą žodžių apie patirtus'! mas į ultimatumus...—ir so- 
Sovietuose įspūdžius ir nuo- vietų kolega nusišypsojo.—
tai kas ryšy su karu.

Tiesa, neteko matyti ka
reivinių gyvenimo, didelių 
armijos manevrų, ginklų 
fabrikų ar įsikalbėti apie 
karo dalykus su Sovietų vy
riausybės žmonėmis, tačiau 
ir iš paprastų, eilinių pilie
čių girdėti žodžiai turi reik
šmės, nes jie — vyriausybės 
nuomonių, nuotaikų 
spindis.

Aprodant fabriką, kol
chozą, kalbantis su taksi šo
feriu apie naujas ^Sovietų 
gamybos mašinas, dažnai 
girdėjau pridusiarit:

—Taip. Šį tą jau turime... 
Ar jus žinote, kad dabai 
viena Maskva pramonės sri
ty pagamina daugiau, negu 
visa caro laikų Rusija... Ir 
vis dėlto kai kuriose srityse 
mums toli dar iki Amerikos. 
Visai kitoks vaizdas butų, 
jeigu musų milžiniškų re
sursų nesurytų apsiginkla
vimas. Mes turime but pasi
ruošę karui. Mes kariausi
me, gal but, jau ne rytoj, bet 
šiandien, nes žinome, kad 
fašizmas be provokacijos 
neapsieis.

Arba štai vėl pokalbio 
su

dus piauna net ir savo mini- ! 
sterius.

—Man rodos, — kartą pa
stebėjau jau kitam trauki
nio pažĮstamui, kurio kruti
nę puošė pora ordinų,—jū
sų, Sovietų Sąjungos atžvil
giu, Ispanijos klausimas sto
vi antroje eilėje. Juk daug 
svarbiau Kinija?

pradžia, susipažinus 
nauju žmogumi:

—Jus iš Lietuvos? Iš Kau
no? Žinau. Porą kartų skri
dau lėktuvu viršum jūsų te
ritorijos. Nesaugu jums ten. 
šalis maža, o kaimynų ape
titai godus, jų nagai aštrus. 
Geografinė padėtis jus pa
statė bastijonu prieš kaimy
nų fašistiškąjį kumštį. O 
sakykite, kai]) aprengti jūsų 
kareiviai? Gerai? Ir beraš
čiai armijoje suspėja išmok-. 
ti rašyti ir skaityti? Na, tai 
gerai.

Kitą kartą vienas sovietų 
kolega pakvietė išvažiuoti 
aštucrniasdešimts kilometrų 
už Maskvos, prie ežero. Ta 
proga pasigriebėm meške
res, o musų moterys pasirū
pino užkandžiais. Dar neiš-1

Šis plentas veda į Varšuvą. 
Visai naujas ir dar ne visas 
baigtas. Matote, koks! Lais
vai galės išsitekti dvi eilės 
transporto mašinų ir trys ei
lės lengvųjų tankų. Kai mes 
turėsime dar daugiau tokių 
plentų su visais užnugariais, 
saugiau bus ir meškeriot,— 
vėl nusišypsojo kolega, pa- 

at- rodęs į meškeres.
1 Jaltoje, gyvenant Rašyto
jų poilsio namuose, dauge
liu atvejų teko išsikalbėti su 
plunksnos žmonėmis. Sovie
tų rašytojų sąjungos orga
nas, “Literaturnaja Gazie- 
ta,’’ ir visa eilė kitų plonų ii 
storų žurnalų diskusavo ir 
kėlė klausimą apie reikalą 
sukurti eilę grožinės literatū
ros kurinių apie apsigynimo 
karą. Tie reti pavyzdžiai iš 1 u ’ 
pilietinio karo: Furmanovoj Ir nekaitą teko pastebėti, 
“Čapajevas,” F 
čiaus “Geležinė Srovė” i ... . „
kiti nepatenkinai šiandieni- kinų armijos laimėjimą, setts valstijos teismą, bet šis 
nių skaitytojų masių reika- Daugely namų, aikščių, j palaikė apygardos teismą, 
lavimų, kurioms svarbų au- parkuose greta Ispanijos že- , Taigi dabar matysime, ką 
klėtis ir s 
derniškojo karo mokslu, 
strategija. Iš naujųjų aktu
aliųjų šios srities knygų daž
nai minimas Pavlenkos ro
manas “Rytuose.” Šis kūri
nys, rodos, lyg sykis vaiz
duoja ateities Sovietų—ja
ponų karą. Girdėjau sovie
tų rašytojus diskusuojant 
apie Pavlenkos romaną ir 
karštai besidominčius Toli
mųjų rytų padėtimi. Pora 
su manim gyvenusių rašyto
jų ruošė filmai scenerijas, 
kurių tema —-'apsigynimo 
karas, o vyksmo plotas—

Bendrakeleivis patraukė kė moterims patarimų, kaip 
pečius ir ne iš karto atsake, apsisaugoti nuo didelių šei- 

—Kodėl jus taip manote? mynų. Dabar keturios nu-

BYLA DĖL GIMDYMŲ ' sakosi nieko apie tai neži- 
KONTROLĖS EINA Į VY- no jusi iki vestuvių. Po ves-'

RIAUSĮ TEISMĄ.
Šitoje vietoje savo laiku 

buvom jau rašę, kad 1937 
metais Massachusetts vals
tijoj buvo areštuota ir nu
bausta keliatas žymių mote
rų, kurios steigė čia gimdy
mo kontrolės klinikas ir tei-

—Kodėl jus taip manote?
—pagaliau jis atsiliepė ii baustos moterys apeliavo į 
pats tuojau atsake:—Mums vyriausi šalies teismą ir pra- 
Ispanijos klausimas yrajšo išspręsti klausimą, ar ga- 
žmoniškumo klausimas. Jei-,įėjo Salemo apygardos teis- 
gu Ispanijoje laimės italo- mas bausti jas už gimdymo 
vokiškoji intervencija, pir-, kontrolės informacijas pa
iniausia ji gręs Vakarų de-Įsiremdamas tuo Massachu- 

, kuris buvo 
prieš gimdymo 

1879 metais? Jos 
kad tas įstatymas 
tikivartoti ar par- 
tam tikras prietai-

vokiškoji intervencija, i ‘ 
miausia ji gręs Vakarų de 
mokratijoms. Lygia dalim, setts įstatymu, 

Tik' išleistas 
kontrolę 
nurodo, 
draudžia 
davinėti 
sas, o jos jokių prietaisų 
niekam nepardavinėjo ir 
nevartojo; jos teikė mote-

suprantama, ir mums, 
toks skirtumas, kad Hitleris 
su Mussoliniu po pat musų 
nosimi neįruoš savo aero-, 
dromų ir karo bazių, o įruoš 
jas Pirenėjuose. Kas gi šian
dieninė Franzucija? Pire- 
nėjai. O Anglija? —Gibral
taras! Žinoma...^ Kinija yra ; rims tiktai patarimų; gi apie 
milžiniškos reikšmės fakto- patarimų teikimą įstatymas 
rius. nieko nesako.

r tu nianuvo j 11 <-<į ucau j?a.Ticuvu, Kalbamos moteiys buvo
Serafimovi- su kokiu džiaugsmu sovietų nubaustos po $100. Jos ape- 

ir piliečiai priima kiekvieną liavo į vyriausi Massachu-

amjos ze-1 iaigi aaoar matysime, Ką 
susipažinti su fno- mėlapių mačiau ir Kinijos pasakys vyriausis Jungtinių 

' ’ žemėlapius. Ypač didės-; Valstijų teismas.
niuose Sovietų miestuose1 Įpainiotos į šitą bylą mo- 
nerasi tokio parko, aikštės, terys yra D-rė Lucille Lord- 
kur nebūtų taip vadinamos Heinstein iš Dorchesterio; 
politinės situacijos aiškinto-' Mrs. Carolyn T. Gardner, 
jų. Po tam tikru paviljone-j Salerno gydytojo žmona; 
liu, prie globo arba žemėla- Mrs. Flora Rand, Brook- 
...... „-j.- -------  i.... ]įne’o siaUgg, ir Mrs. Pame-

lia Ferris iš Salemo.
pio sėdi žmogus, kuris pasi
ruošęs kiekvieną valandėlę 
atsakinėti j kiekvieno pra
eivio klausimus. Sakysime, 
jums įdomu žinoti, kiek Če
koslovakijoj gyventojų, ko
kią geografinę padėtį ji už-1 
ima, koks Čekoslovakijoje 
režimas — jums tuojau po-

MOTERIS, KURI IŠGY
VENO 10 METŲ KAIP 

VEDĘS VYRAS.
Naticko miestely, netoli 

[nuo Bostono, šiomis dieno-

j tuvių ji patyrusi, kad susi-' 
tuokė su mergina, bet jau 
nebuvę kaip šitą dalyką vie
šumon kelti. Ypač ji, ponia 
“Hoytienė,” nenorėjusi kad 
šitą skandalą sužinotų jos 
mergaitės. Taigi taip sau ir 
gyvenusi niekam nieko ne
sakydama.

Miss Wilson buvusi laibo 
stuomens ir aukšto ūgio 
mergina. Vyriškas drapa
nas ji visuomet dėvėdavusi 
iš storos, šiurkščios materi
jos, ir juodą kietą skrybėlę, 
visuomet pakreiptą ant vie
no šono.

DĖL NEPAKELIAMO 
SKURDO PANEVĖŽY 
NUODIJESI MOTERIS.
šiomis dienomis Panevė

žio mieste Agota Bačinskie- 
nė, 40 metų amžiaus mote
ris, gyvenanti švento Vin
cento Pauliaus prieglaudo
je, nuėjo j Petro Povilo ba
žnyčią, paskiau j kapines 
prie savo tėvų kapo ir pasi- 
glaudos ir sugriuvo. Nugabe- 
čius bonkutės acto esenci
jos. Išgėrusi parėjo iki priė
mei dusi išgėrė tris ketvir- 
nus į Panevėžio apskr. ligo
ninę, pavyko atgaivinti, bet 
gyvybei pavojus gresia ir 
vargiai pasveiks. Paklausta, 
del ko gėrė — atsakė, kad 
del sunkaus vargingo gy
venimo ir prašė nieko ne
kaltinti. Dveji metai, kai ne
žinanti, kur gyvena vyras.

Bačinskienė pardavinėjo 
Respublikos ir 16 vasario 
gatvių kampe papirosus.

No. 35. Rugpjūčio 31 d., 1938.... ... „
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Laikraščiai rašo, kad Hollywoodo “žvaigždė,” Toby Wing, 
įsimylėjusi i lakūną Dicką Merrillą, kurių atvaizdai čia pa
rodyti. šį rudenį busiančios jų vestuvės. ’
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(Nuo muių 
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—Kaip manote, ar Japo
nija neįsipainios į Kinijos 
žabangas? Šiaip ar taip, lai
mėjus ar pralaimėjus, Japo
nija juk išeis iš to karo silp
na, — kartą paklausiau ra
šytoją L., kuris savo laiku 
buvo kariškis.

—Galimas daiktas, bet 
važiavus iš miesto, sovietų Japonija savo didžiąją ar- 
kolega manęs karštai pra- miją laiko prieš mus. Jeigu 
dėjo klausinėti apie nuotai- jai ir agonijoj pavyks atsi- 

1 kas’ Lietuvoje, ir ką žmonės stoti viena koja, sulauks pa- 
!pergyveno lenkų ultimatu- togaus momento nors ir su- 
• mb dienomis;' ' H ■' žeista, ji panteros šuoliu
i Tuo metu, kai aš pasako- puls mus. Supraskite šitą 
Jjaū apie dramatiškąsias va- grynai militaro-iniperialisti- 
landas, kolega pasilenkęs nę grupę, kuri šeimininkau- 

ikažką pasakė šoferiui. Au- ja valstybėj ir kada įsigei-
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litinis aiškintojas plačiausia n?ls rnire vienas pilietis, ku- 
suteiks pluošta žinių. Ma- ?.s savo 1ka.imyjlamus ,^0 
čiau prie tokiu paviljonėlių zmomas kaip Marshall W. 
stoviniuoja n č i a s giupes Hoyt. Jis buvo vedęs našlę 
žmonių, darbininkų, kol- Su ,.v.ler9 vaikais ir labai

Masinė Isterija Dirbtuvėj.

žmonių, 
chozininkų, kurie kantriai 
klausėsi paskutinių prane
šimų apie fronto padėtį Ki
nijoje.

Kelionėje nuo Maskvos 
iki Sevastopolio, nuo Jaltos 
iki Kijevo girdėjau daug 
dainų, tačiau mėgiamiau- 
sioji Sovietų jaunuomenės 
daina: “Jeigu karas rytoj, 
jeigu žygis rytoj, buk tam 
žygiui pasiruošęs”...

Kijeve teko matyti di
džiulį Ukrainos fizinės kul
tūros paradą.Didžiausia Uk
rainos sostinės gatve prade- 
filįavo 35 tūkstančiai spor
tininkų. Tą pačią dieną erd
viame “Dinamo” stadijone 
buvo parodyti masiniai len
gvosios atletikos pratimai. 
Kaip parado, taip ir prati
mų metu skambėjo “Jeigu 
karas rytoj”... Pasirodžiusią 
parade raudonarmiečių ko
loną minia sutiko didžiau
siomis ovacijomis.

Visos kelionės, visų po
kalbių metu susidaro įspū
dis, jog Sovietai karo neno-

Per buvusias kaitras vienoj popieros dirbtuvėj New Yor
ke'apalpo viena mergina darbininkė. Kažin kas sušuko: 
“Ji jau nebegyva!” Keliotika merginų pradėjo isteriškai 
klykti ir visos apalpo. Vieną apalpusių matom ir šiame 
vaizdely.

Banko neapij 
jjs neteko ga 

atsidūrė ]

Praėjusį pa’ 
naberžės pa 

; Damaševičius, 
. žiaus vagis.
! Damaševioii 

dusyk baustas 
Jis Vilijamj 

jas, tai susii 
draugu Juozi 
metų amžiaus, 
tetų už vag 
rė vagiliauti, 
parūpinęs dvi 
ir jomis jau 
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Gydytojai vaisius vadina i 3 šaukštai ištirpinto svie- 
—----- - >> sto.

Pusantro puoduko pieno. 
1 šaukštukas vanilės.
Visus sausus daiktus rei

kia gerai persijoti. Kiauši
nius išplakti ir supilti į juos 
pieną, ištirpintą sviestą ir 
vanilę. Dabar išlėto, po bis- 
kį pilant skystimą į sausas 
medžiagas reikia gerai pla
kti, o išplakus sudėti mėly
nes, išmaišyti ir tešlą supilti 
į blėšines formas, kurios yra 
tyčia padarytos mažiems 
pyragaičiams kepti. For
mas įdėt į karštą pečių ir 
kepti tarp 20—25 minučių.

“apsaugos maistu,” nes jie 
apsaugoja nuo daugelio li
gų. Reikia kriekvienam 
stengtis bent kelis vaisius 
suvalgyti kasdieną, tik rei
kia žiūrėti, kad vaisiai butų 
gerai išnokę.

Orančių ir kitų citriškų 
vaisių sunka atsilaikyti 
prieš šalčio ligą. Pradedant 
jausti šaltį, reikia kuodau- 
giausia gerti orančių sun
kos.

Žali vaisiai taipgi yra la
bai reikalingi musų dantų 
sveikatai, 
kams tas 
gražesnius

21 METŲ MOTINA SUSI- įjaJ?tis> 0
LAUKĖ ŠEŠTO KŪDIKIO ŝaiai“°nelimpa taip prie 

Longmonto miestely, Co- dantų, kaip visokios košės 
lorados valstijoje, gyvena ir kiti minkšti valgiai.
Jesse Perdue, 21 metų am- J 
žiaus moteris, kuri pereitą 
sąvaitę susilaukė jau šešto 
kūdikio. Pirmu kartu ji ta
po motina būdama 14 metų 
amžiaus. Visi jos vaikai gy
vi. Jeigu ji pagyvens iki 40 
metų, galės susilaukti da 20 
vaikų.

Augantiems vai- 
padeda išauginti 

ir stipresnius 
suaugusiems pa- 
ilgiau išlaikyti. LIETUVIŲ LAISVĖS MY

LĖTOJŲ DRAUGIJA 
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS.
. Bilvinskas — pirmininkas, 
711 — 8-th st., Waukegan, Ill.

Jos Mažiulis —■ pirm, pagelbininkas, 
906 Prescott St. Waukegan, 111.

Suzana Gabris—nutarimų rast.
730 McAlister ave., Waukegan, III. 

Emilija Kernagis—turtų rast.
720 Vine Place, Waukegan, Ill. 

K Vaitiekūnas — kasierius,
726 — Sth St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Petraitis, D. Lauraitis.

Knygiai:
Lauraitis, K. Ambrazunas. V

Maršalkos:
Rukštalis, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 
dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, Ill.

A.Kadangi vaisiai netik nu
šveičia musų dantis, bet 
prie to dar iššaukia stiprias 
alkalines seiles, kurios savo 
priešingu veikimu naikina 
rūgštį nuo rūgstančių tarp 
dantų maisto trupinių, tai 

valgį 
gerai

patartina kiekvieną 
užbaigti kokiu nors 
nunokusiu vaisiumi.

gražiai išgyveno su ja 10 
metų. Prieš pat savo mirtį 
jis padarė testamentą, pa
likdamas jai visą savo turtą. 

Hoytas buvo pašarvotas 
kaip pridera ir palaidotas, o 
likusi jo našlė pradėjo tvar
kyti paliktą jai turtą. Išro
dė viskas tvarkoj.

Bet štai, prie likusios naš
lės dabar pradeda kabintis 
Hoyto giminės. Jie sako, 
kad Hoytas nebuvo joks 
Hoytas, bet Miss Georgia
na ,W. Wilson, reiškia, ne 
vyras, bet mergina. Apie 45 
metai atgal ji buvo gimusi 
Ossiningo mieste, New Yor- 
ko valtsijoj, ir buvo tenai 
pakrikštyta kaip mergaitė, durius, taip jog nereikia im- ------- ur txt:i------ r>.. įj “pilių.”

Kūdikių auginimo eks
pertai rekomenduoja vi
siems kūdikiams, pradedant 
nuo 6 mėnesių amžiaus, 
duoti kelis šaukštus kokių 
nors vaisių sunkos. Jei kar
tais vaisių sunkos nėra, tai 
reikia duoti po truputį to- 
meičių sunkos. Ypač tas rei
kalinga tiems kūdikiams, 
kurie yra maitinami karvės 
pienu arba fabrikuose ga
minamais kūdikių valgiais. 
Taip maitinami kūdikiai, 
negaudami nei vaisių, nei 
tomeičių sunkos, gali ap
sirgti škorbuto (šašų) liga. 
Ši liga augančiuose kūdi
kiuose sutrukdo augimą.,'1

Georgianna W. Wilson. Bū
dama mergina, supranta
ma, ji žmonos negalėjo tu
rėti. Ji galėjo turėti tiktai 
vyrą. Bet kadangi ji vyro 
neturėjo, tai ji mirė būda
ma “neženota” ir todėl jos 
likę turtai priklauso jos gi
minėms.

Šita nepaprasta byla atsi
dūrė teisme ir giminės rei-

ri, tačiau kiekvienu atveju į kalauja, kad paliktas “Hoy- 
smugį jie ruošiasi atsakyti to” testamentas butų panai- 
smugiu. Sovietų jaunuome- i kintas.
nė ir visuomenė auklėjama Na, o ką gi dabar sako 
ir kreipiama į antimilitaris- : apįe buvusį savo “vyrą’’ li
tine dvasią, tačiau kruopš-kusi jo ‘‘našlė?”
čiai ir nuodugniai paruošia- ji prisipažįsta, kad jos 
ina militariškai. “vyras” ištikrujų buvo mer-
—- — ----- ---------- ------- - gina, Miss Wilson, bet ji

MAINE’O VALSTIJOJ 
DREBĖJO ŽEMĖ.

Bangoro apylinkėj, Mai- 
ne’o valstijoj, šį panedėlį a- 
pie 8:30 vai. ryto buvo že
mės drebėjimas. Brewerio 
miestely, antroj Penobscot 
upės pusėj, smūgis buvo 
toks stiprus, kad žmonės 
manė, jog tai perkūnas 
trenkė. Daugelv langų išbi
rę jo stiklai.

J.

VALGYKIM DAUGIAU 
VAISIŲ.

Yra tokių žmonių, kurie 
vis dar mano, jog vaisiai y- 
ra tik perteklio ar praban
gos maistas ir be jų lengvai 
galime apsieiti. Taip ma
nantieji žmonės labai klys
ta. Vaisiai yra būtinai rei
kalingi musų kūno sveika
tai, nes jie turi, tam tikrų 
druskų ir rūgšties, kuri sti
muliuoja inkstų ■’veikimą. 
Kiti vaisiai, kaip grušįps, fi
gos ir virtos džiovintos sly
vos, padeda paliuosuoti vi-

PY-MĖLYNIŲ VUOGU 
RAGAIČIAI.

1 puodukas mėlynių.
4 šaukštukai baking 

derio.
1 puodukas cukraus.
Pusė šaukštuko druskos.
2 kiaušiniai.

pau-

D.

p.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN i

i
GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriui, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALŪS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! ■ 

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

WORCESTER, MASS.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knypa,

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

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

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen- , fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau- 
tai. Galima gauti "Keleivio” afise ar- | kis Knyga didelio formato, 1086 pusi, 
ba pas t/ttxtxtott * e su daugybe paveikslų visokių tikėjimųT. J. KUČINSKAS, dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių,

3501 So. Union Ave., ' šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-
nuTUArn tt T ' įdarais. Chicago, 1914, pusi, J086.CHICAGO. ILL. Kaina........................................ '..$7.00

■Min

Sveikata
TAI DIDELES SVARBOS VEIKA

Knyg-a apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 g 
receptų, 224 puplapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- g 
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų tupi vįtąminų,1 kaip šu- 
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų sjcinus, bet turėtų f 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienč, išleido A. L. D. L. D. | 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. |

TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

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

VAGIŲ DVIKOVA DEL KĖDAINIŲ 
BANKO KASOS.

Banko neapiplėšė, bet vie
nas neteko galvos, o antra: 

atsidūrė kalėjime.
Praėjusį pavasarį iš Kal

naberžės pabėgo Aleks< 
Damaševičius, 18 metų am
žiaus vagis.

Damaševičius buvo jau 
dusyk baustas už vagystes.

Jis Vilijampolės gyvento
jas, tai susitarė su save 
draugu Juozu Sereika, 19 
metų amžiaus, taip pat jau 
baustu už vagystes, ir nuta
rė vagiliauti. Damaševičius 
parūpinęs dvi montekristes 
ir jomis jaunuoliai apsi
ginklavę pradėjo “darbą.”

Jie važiuodavo vogti į 
provinciją, nes Kaune bijo
ję pažįstamų. Bevogdami 
apvažiuodavę labai plačiai 
net Klaipėdos kraštą , pa
siekdavę.

Vogdavę pinigus h- kito
kius vertingus ir brangius 
daiktus, bet labiausiai jauni 
vagys mėgdavę pinigus, nes 
lengviau juos realizuoti.

Pasivogę pinigų jie gir
tuokliaudavę, su mergino
mis linksmindavosi.

Kadangi Damaševičius 
buvo buvęs Kalnaberžėje, 
tai jis žinojo, kas ir kur Kal
naberžėje yra padėta, kaip 
prie kasos galima prieiti.

Damaševičius Sereiką nu
tempė į Kalnaberžę Draus
mės įstaigos kasos apvogti. 
Juodu surado plyšelį į Drau
smės įstaigos raštinę įlįsti ii 
įlindo. Bet pinigai buvo už
rakinti geležinėje spintoje, 
kurios jauni vagys, nors ii 
patyrę, atrakinti nesugebė
jo. Tai jie pro langą geleži
nę kasą išsigabeno lauk ir 
geležgaliu atlupo. Kasoje 
rado 560 litų.

Po tos vagystės Damaše
vičius su Sereika daugiau 
kaip sąvaitę gėrę ir vagystė
mis nesirupinę.

Paskui jie vėl siautė, vėl 
vogė kas pakliuvę. Pagaliau 
užsuko jie į Gudžiūnų gele
žinkelio stotį. Čia vėl ūžė. 
girtuokliavo išsifrantinę, 
net aplinkiniai žmonės ste
bėjosi. Sulaukę vakaro, va
gys nuėjo į Terespolio miš
ką, esantį netoli Gudžiūnų, 
nes pas žmones nakvoti bi
jojo; bijojo patekti j polici
jos rankas, kadangi abu jau 
buvo policijos jieškomi; be 
(o, dabai- šilti orai, miškas 
tankus, saugu. Miške jie ap
tarė Savo “darbų” progra
mą. Kadangi Damaševičius 
visur rodęs iniciatyvos, tai 
Jr dabar jis taręs, kad ne
verta centus iš ubagų, su
prask ūkininkų, kišenių ran
kioti, o reikia užpulti Kė
dainių banką, pasigrobti ke
lis šimtus tūkstančių litų ir 
vykti pas generolą Franką 
padėt jam “bolševikus’’ 
mušti, o jei ne, tai važiuoti 
į'kutortą pailsėti. Be to, Da
maševičius siūlęs apiplėšti 
dar vieną valdininką, kuris 
jo žiniomis, esąs labai tur
tingas, apiplėšti dar kokį 
kleboną, jo, Damaševičiaus 
tėvą ir dar kai ką, na, o pas
kui su tiek pinigų tai gyve
nimas.

Bet Damaševičiaus drau
gas Sereika bailesnis buvo: 
eit į miestą ir dar banko plė
šti bijojo ir atsikalbinėjo. 
Sako, pažins mus, pakliu- 
sim, kaip musės. O, be to, 
sako, tu mane Kaune išduo
si policijai.

—Eik tu vienas, kad no
ri!—taręs Sereika ir rengę
sis pramigti po egle.

Damaševičius už tokį Se
reikos atsikalbinėjimą su
pykęs, pradėjęs niršti, saky
damas, kad Sereiką jį poli
cijai galįs išduoti.

Žodis po žodžio, vagys, 
būdami dar neblaivus, pra

dėjo karštai ginčytis, vienas 
antram išmetinėti, grasinti. 
Pagaliau pradėjo stumdy
tis, griebtis montekrisčių. 
Susitarę ginčią baigti dvi
kovoj, tik be sekundantų, 
be liudytojų. Sereikos ran
ka buvo taiklesne ir iš jo 
montekristo šūvis pataikė 
Damaševičiui į kaktą. Da
maševičius krito be sąmo
nės. Kadangi jis dar rodė 
gyvybės žymių, tai Sereika 
į jį paleido dar vieną “rite
rišką” šūvį ir Damaševičius 
mirė vietoje (o gal Sereika 
Damaševičių ir miegantį 
nušovė).

Kadangi Damaševičius 
jau mirė ir jam niekas ne
reikalinga, tai Sereika iš
kraustė jo kišenes, nuvilko 
drabužius ir, atnešęs į Kau
ną, senamiesčio rinkoje vis
ką pardavęs, o už gautus pi
nigus (ir kišenėje rastus) 
vėl girtuokliavo su mergi
nomis.

Užmuštas Damaševičius 
miške išgulėjo apie savaitę 
laiko.

Vieną dieną Terespolio 
miške uogaudami vaikai už
uodė dvokimą. Jie susido
mėjo, įlindo į tankmę ir ra
do žmogaus kūną. Buvo 
pranešta policijai. Lavono 
asmenybė greit buvo nusta
tyta, o po kelių dienų Kau
ne sugautas ir Sereika. Se
reikos byla jau perduota 
tardytojui. Sereika kaltu 
prisipažinęs.

MIRTIES BAUSMĖ MI
KUCKIUI PATVIRTINTA.

Rugpiučio 3 d. Apeliaci
niai rūmai sprendė keliatą 
didelių baudžiamųjų bylų.

Pirmiausia buvo spren
džiama žmogžudžio Vytau
to Mikuckio byla, kurį Pa
nevėžio apygardos teismas 
už Godliauskienės nužudy
mą nubaudė mirties bau
sme.

Mikuckis anksčiau tarna
vo vienoje valdinėje įstai
goje, paskui “Maiste.” Pra
ėjusių metų rugsėjo mėnesį 
Godliauskui išėjus į Norei- 
kių stotį, Mikuckis atėjo pas 
Godliauskus ir plėšimo tiks
lais Godliauskienę nužudė.

Rūmuose Mikuckis teigė, 
kad jis nenorėjo Godliaus
kienės nužudyti, o tik su
mušti.

Apeliaciniai namai Pane
vėžio apygardos teismo 
sprendimą patvirtino, o Mi- 
kuckia apeliacijos skundą 
atmetė.

PASIVOGĖ VARINI KA
TILĄ IR NORĖJO PINI

GUS DIRBTI.
Mariampoliškis Robertas 

Garliauskas iš vieno savo 
kaimyno pavogė varinį ka
tilą, manydamas, kad iš to 
katilo bus galima prisidirb
ti daug monetų, bet tuojaus 
pakliuvo.

Mariampolės apyg. teis
mas Garliauską nubaudė 
pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Rūmai bau
smę patvirino.

Slaptos Hitlerio Derybos Su Vengrija.

• ■■••i

šiomis dienomis Vokietijon buvo atvykęs Vengrijos diktatą rius Horthy ir turėjo slaptą 
pasitarimą su Hitleriu. Europos politikai spvja, kad Hitleris nori prisijungti prie Vokie
tijos ir Vengriją, kaip prisijungė Austriją. Dešinėj pusėj čia yra parodytas (iš viršaus) 
Hitlerio snukis, o po jo—Horthy. Kairėje parodytas naujas Vokietijos karo laivas, kurio 
“krikštynose” ir Horthy dalyvavo.

'', '-r.

■
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PERKŪNAS UŽDEGĖ 
KLUONĄ.

Zapyškio apskrity, Lekė
čių valsčiuje, Rioghškių kai
me perkūnas trenkė ir užde
gė ūkininko J. Antanaičio 
kluoną- Kluone buvo tik ką 
suvežti rugiai, dobilai, šie
nas ir kitokio pašaro. Vis
kas sudegė. Taip pat sudegė 
kuliamo motoro diržas ir 
daug visokių žemei dirbti 
įrankių. Kluone miegojęs to 
ūkininko piemuo Dupkis, 
kuris kilus gaisrui nenubu- 
do, tai pastebėję žmonės 
skubiai įšoko į degantį kluo
ną ir piemenį ištraukė.

Tą pačią naktį buvo ma
toma degant dar kelis tro
besius tolokai šiaurėje.

RUGIUOSE PADARĖ 
MERGINAI OPERACIJĄ.

Šiomis dienomis Šiaulių 
apskrity buvo šitoks atsiti
kimas:

Tula p-lė, būdama 4 mė
nesių nėščia ir vengdama 
visuomenės paniekos, nuvy
ko į Tryškius pas tūlą Fo- 
saitę Pranę padaryti abortą. 
Ši, vengdama savo artimų
jų, nusivedė vargšę mergi
ną į rugių lauką ir čia pada
rė jai abortą. Bet tas išėjo 
taip nevykusiai,. ka$‘mergi
ną reikėjo vežti ligoninėn ir 
tenai ' paaiškėjo visa opera
cija rugiuose.

UOŠVIO ŽUDIKAS PATS 
NUSIŽUDĖ.

Žudikos Bagdonavičius 
Juozas, prieš keliatą dienų 
nušovęs savo uošvį Alexan
dra Janušauską, liepos 26 
netoli savo sodybos revolve
rio šuviu ir pats .nusišovė, 
nenorėdamas į teisingumo 
rankas pasiduoti.

Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Kaina .................................. 60c.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra. peržiūrėta ir pagerinta laida.
Kain- ..i..........s..................... 25<

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

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

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

New Yorko:
Rugsėjo 7, Spalio 1

Rugsėjo 14, Spalio 28
Rugsėjo 24. Spalio 22

Nereik švedų vizos keleiviams j Lietuvą per Švediją.
Laivų išplaukimai iš

GRIPSHOLM:
KUNGSHOLM:
DROTFN1NGHOLM:
Platesnių žinių ir laivakorčių krepkitės į 

vietini laivakorčių agentę, arba

BOSTON, MASS.
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Amerikoniškas Gengsterizmas Nepavyko.
Tulas laikas atgal Vabal

ninko valsčiuje Čepiškio 
kaimo ūkininkas Jonas Zo- 
vė gavo paštu laišką, kuria
me nežinomas asmuo reika
lauja padėti prie kryžiaus 
esančio Mikonių — Ramon- 
galių lauke 500 Lt. Iki nu
rodyto laiko nepadėjus, 
grąsinama nužudyti ar su
deginti trobesius. Zovė ga
vęs tokį “malinu” laišką, 
nežinojo ką daiyti: dėti — 
gaila pinigu], nedėti — gali 
sudeginti ar nužudyti. Pa
galiau kreipėsi įr policiją, 
kuri patarė parašyti laišką, 
kuriame atsiprašytų, kad 
dabar neturįs pinigų, todėl 
negalįs “prašomą” sumą 
padėti ir kad sutiktų pa
laukti. Laišką padėti nuro
dytoj vietoj, o policija pa
mėgins pažiūrėti, kaip at
rodo tas amerikoniškas 
“gengsteris.” Bet “gengs
teris” veikė astargiai ir ko] 
pateko policijai į rankas, 
spėjo parašyti net 5 laiškus.

“Gengsterio” butą nuo
laidaus. Neradęs reikalautų 
pinigų, rašo antrą, trečia, ii 
ketvirtą, kuriame reikalau
jama jau ne1 500 Lt. o 600 
Lt, mat, šimtas litų nuošim
čių užaugo. Bet, matyt, 
“gengsteris” pats netikėjo

mą turtinga moterimi Inčiu- 
rienę Aleksandrą, gyv. Va-

KAUNE PERŠAUTAS PAŠTO REVI
ZORIUS J. DANGUTIS.

F. Balutis suvarė jam 3 re
volverio suvius.

Kauno laikraščiai prane
ša, kad tūlas F. Balutis tenai 
peršovė trim revolverio šū
viais pašto revizorių J. Dan
gutį.

Pasikėsintojas F. Balutis 
areštuotas ir uždarytas į ka
lėjimą, o sužeistasis Dangu
tis guli Kauno ligoninėj, po 
operacijos gydomas.

Dangutis tiesiog stebisi ir 
nesupranta, kuriais sumeti
mais F. Balutis kėsinosi jį 
nužudyti.

Prieš keletą metų užpuo
likas tarnavęs Pakuonio 
pašte viršininku, bet del at
rastos ten netvarkos iš Pa- 

I kuonio pašto viršininko pa- 
jreigų buvo pašalintas ir su 
1 pažąminimu perkeltas į 
Pasvalį valdininku.

Pasvaly Balutis vėl tar
navęs taip, kad greit turė
jęs su tarnyba atsisveikinti. 
Tačiau pašto valdybos di
rektorius r

Nukentėjęs pats stebisi, 
kaip jis išliko gyvas tik per 
plauką nuo užpuoliko kul
kos. Ir keisčiausia esą, kad 
pasikėsintojo tikslas visai 
nesupratamas. Jeigu jis ker
šijo del tarnybos netekimo, 
tai Dangutis visiškai nieku 
nekaltas.

SŪNŪS IŠVOGĖ MEDŲ, 
O TĖVAS IŠVIJO IŠ NA

MŲ ŽMONĄ.
Laumaičių kaime Mosė

džio valse, iš 24 į 25 liepos 
ūkininkui Viskantui 
pavogė bites su visu aviliu. 
Jau pereitą žiemą buvo iš
draskyti trys jo aviliai ir bi
telės iššalo. Dingus bitėms, 
savininkas įtarė to paties 
kaimo jaunus berniukus, 
kurie naktimis dažnai slan
kioja patvoriais. Policija 
padarė kratą ir rado net 
drabužius aptepliotus me
dum. Berniukai bus teisia
mi. Vieno iš tų jaunuolių tė-

Alb.

Stanaitis parašęs vas A. J. yra bažnytinio ko- 
tokią Balučio atleidimo re- miteto narys, 
zoliuciją, kad Balutis atlei- žmoną ir gerai gyvenąs. Iš- 
džiamas neva kaip nereika- gyvenę jau 12 metų. Bet kai

vedęs antrą.

lingas ir gavęs jam pirklau- 
sančią kompensaciją.

Užpuolimas ant Dangučio 
buvęs padalytas šitokiu bu- 
du. Degutis sėdėjo ofise, 
kaip j jo duris kažin kas pa
barškino ir jnėjo apie 50 
metų amžiaus vyras, mies- 
tieškai apsirengęs ir atsis- j 
tojęs prie durų.

susekė medaus vogimą, pa
motė neužtarė posūnio, to
dėl ją tėvas išvijo iš namų.

RENGIASI DARBININ
KAMS MEDALIUS 

DALINTI.
Darbo rūmai sumanė dar

bininkams dalinti medalius,
balninko dvare ir rašyda- Dangučio prašomas sės- ^alP
mas Zovei, parašė ir Inčiu- tis, priėjęs arčiau prie stalo, | Tuo reikalų Daibo luma 
rienei tokį pat gvąsinantį j bet nesisėdęs. Dangutis, kol kreipėsi 1 daugel) įstaigų, 
laišką, reikalaudamas prie svečias Balutis prašomas sė-1 prašydami pasiųsti bandi
to paties kryžiaus padėti į stis nesisėdęs, o tik nedrą- datus medaliams gaut. Ka- 
I7AA T ė „f; n,,™, m™, “ntė. tu Darbo rūmai pažymi,

mas

700 Lt. Bet nei vienas su pi- šiai pusiau lupų ištaręs “atė- 
nigais neskubėjo, o policija! jau su tamsta atsiskaityti ir 
išsijuosusi jieškojo to laiškų atsisveikinti.” Dangutis dar 
autoriaus. Pagaliau surastas sykį paprašęs nepažįstamąjį 
Andriukaitis Vladas, 25 m. atsisėsti ir paskui pakalbė- 

Palaimos kaimo, ti apie reikalą. Tačiau nepa
žįstamasis, užuot sėdęsis, iš

amž., iš 
Vabalninko valse.

Tardant Andriukaitis pri- švarko kišenės išsitraukęs 
sipažino rašęs grąsinamus ------1—: "• n--
laiškus, bet tai daryti pa- 
kurstęs to paties kaimo gyv. 
Lukošiūnas Bronius. Bet 
pasirodė, kad Lukošiūnas 
tame žygy visai nedalyva
vo. Kaltasis tenorėjo palen
gvinti savo padėtį.

Panevėžio apyg. teismas 
dabar pipažino Andriukaitį 
kaltu ir už abu padalytus 
nusikaltimus nubaudė tri
mis metais s. d. kalėjimo.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1939 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome,-su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų, parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime- ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero- 

_ _ . _ planu. Prisiunėiame į namus kas
savo “Žygio” pasisekimu ii Įkaląuja. Vienas 25c.—5 už $1. 
nutarė pajieškot kvailesnių., 73’HaVtfTrd^Avf.,
Pasirinko apylinkėj skaito-1 new Britain, conn.

rei-

GRAŽIOS EILES, DAINOS
I IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

v ---- i

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų.
| 1 223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų
| deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

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

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

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia S 
siųst "Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra- E 

i stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio’’ ad- į 
g reaę ir nepamiršt prilipint už 2c. markę. j

“KELEIVIS”
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tu Darbo rūmai pažymi, 
kad medaliai, be ko kita, 
busią dalinami tik tautiškai 
nusistačiusiems darbinin
kams.

revalverį ir, nieko nesaky
damas, šovęs j Dangutj. i 
Dangutis tą akimirką metę
sis pro stalo galą Į duris.

Suskambėjo pirmas re
volverio šūvis. Užpuolikas/ 
Dangučiui taikė j krutinę, 
bet kadangi Dangutis pasi
suko, tai šūvis pataikė Į de
šinįjį šoną. Kulka tarp šon
kaulių ir raumenų įsmigo.

Iš kabineto bėgantį Dan- 
gutį piktadaiys iš užpakalio 
šaudė. Kai Dangutis bėgo 
pro spintą, tai kulka atsimu
šė į spintą, o kai žengė pro 
duris, tai antra , kulką atsi
mušė į duris.' Užpųojiką’s 
Dangutį vijęsis dar kiek ir 
koridoriumi; bet pamatęs 
žmonių, pasuko į išvietę ir 
čia pasislėpė; revolverį 
įmetė į skylę.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilpti) 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE. 
Siunčiant per pafi-

kad garbinimas nesusl- 
syklu su pagarsinimu

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admln Istracl jon 
LlO VAKARO,
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pa. 
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaltės numerį nespėjama patai* 
pint.

Norint, 
trukdytų,
reikia siųsti Ir mokestį.

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

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvis—15c. extpa. i

“Keleivio” . prenumeratoriams, už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai- 
na 1o. už žodį. Mažiausio pajieško* 
Jimo kaina 50c.

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

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

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

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

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

, , i r- J '
Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 

pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JJ PATYS, nes “KULTŪROJ" ra
site daug raštų, kurie įdoftiųs perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiėms.

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietines.Žinios
DALYVAUS GRAŽUOLIU KONTESTE

MASS. LIETUVIŲ PIKNIKE, Per Labor Day, Vose

South Bostoną apsėdo 
“špukai.”

Pereito penktadienio va- 
ąvaitės pabai- karą po South Bostoną pas

klido gandas, kad Old Hai-

LANKĖSI DRG. TAMAS 
MATAS SU ŽMONA.

Pereitos s.
goję Bostonon buvo atvy
kęs automobilium drg. Ta- bor gatvę “špukai” apsėdo, 
mas Matas su savo žmona iš Tuojaus iš visų pusių pradė- 
Waterburio. Draugai Matai 
šią vasarą viešėjo Lietuvoje 
ir tik šiomis dienomis iš te
nai sugryžo, taigi papasako
jo daug įdomių dalykų, ku
rių iš Lietuvos spaudos ne
galima patirti. Tūlų dalykų 
ir mes negalime skelbti, kad 
tautininkų šnipai nesužino
tų. Draugo Mato įspūdžiai 
iŠ Lietuvos žmonių gyveni
mo yra aprašyti musų ap
žvalgoj (žiūrėk 2-rą “Ke
leivio” puslapį).

į Be to, kas yra pasakyta nų negalėjo jokiu budu tos 
apžvalgoj, drg. Matas pri- žioplių govėdos išskirstyt, 
dūri, jog Lietuvos žmonės Ji išsisklaidė tik tada, kai 
labai džiaugiasi, kad Sovie- paaiškėjo, kad tas šokantis 
tų Rusija aplaužė japonams “vaiduoklis” ant namo sie- 
ragus. Džiaugiasi tuo netik nos buvo nieks daugiau, 
pažangiųjų sluogsniai, bet kaip aukšto medžio šešėlis 
džiaugiasi net ir fašistai, 
nes Sovietų užimta griežta 
pozicija prieš japonus labai 
yra naudinga Lietuvos ne
priklausomybei. Jeigu Mas
kva butų Japonijos milita- 
ristams nusilenkusi, tai bu
tų suprasta, kari ji bijosi ka
ro. Tai butų didelis padrąsi
nimas 1 Hitleriui griebti 
Klaipėdos kraštą. Taigi, ru
sų suduotas smūgis japo
nams Tolimuose Rytuose; 
apsaugojo Lietuvos uostą 
prie Baltijos juros.

, Pereito nedėldienio vaka
rą draugai Matai išvyko at
gal Į Waterburj.

Socialistų piknikas.
Pereitą nedėldienį Cale

donia Grove parke buvo 
antras ISŠ. ir LDD. kuopu 
piknikas. Publikos buvo ne- - ■ B) B b kurj
daug. Matyt, pakenkė saitas i^iUrusi važiuojant
oras. Diena buvo giedri, bet s įss geru si važiuojant 
nepaprastai šalta Žmonės, automojjilium. -. 

kurie atvyko į socialistų - 
pikniką, iš kitų piknikų, pa- 
žoZnasako?o ^ad^tenaPtik suvažinėjo 8 metų vaiką, su- važinėjasi po" platųjį pasau- 
ZO, pasaKOJO, naci te d InnTvdamas mni abidvi ko'- Ii alraitvdama naskaitas anip 
per pusę buvo publikos.- 

į pavakarį pikniko pir
mininkas drg. Ramanaus
kas pakvietė keliatą kalbė-. 
tojų pakalbėti. Kalbėjo 
“Keleivio” redaktorius S.
Michelsonas, adv. F. J. Ba- Išsirandavoja 5 Ruimai, 
gočius ir drg. Tarnas Matas, su visais naujoviškais įrengimais.

14 TŲ q t prhnrin ir T1P- ’Klaust bile laiku. 21 Raven st., , svečias lb vyaieiourio II ne Dorchester. Mass, arti Columbia Sta 
senai sugryzęs is Lietuvos, tion. Tei. col 8093. (6,

Buvo ir daugiau draugų ~ “ rj "jatvykusių iš tolimesniu ko- Nama$ Parai uodą. ,
, - r, j-- • j _ r 1 Kampinis muro namas, 1810—1816lonijų. Pavyzdžiui, dig. J. Dorchester avė.. keturios šeimynos 
Jankauskas buvo iš New P° $25.00 randos ir 3 storai tinkami 
1 t 1 jų- v • visokiam bizniui arba sąliunui. hai-HaVeilO, clrg. ClUlllODlS ll na labai žema. Savininką galima 
keliatas kitų iš Lawrence’o. 15 Lafield street> bnrehester,! 
Kalbant apie socialistų ju- ass~______________________ Ly

dėjimą, drg. Matas pasakė, PARSIDUODA NAMAS 
kad Waterburyje busią ga- ir biznis—variety store 
Įima atseigti socialistu kuo- „ t®*”® ,bi?ny *2 metų, apyvar-° , tos darome virs $100 sąvaiteje. Priė
ji <į SU 20 narių. Lawrence o žąstis pardavimo—einu pailsėt. J nešt 
draugai irgi žadėjo pradėt r?,ik_iafal’!e $3,000. Kreipkitės: (4) 
daugiau veikti. Pas juos so
cialistų kuopa buvo iauai a 
graži, bet paskutiniais lai-*8 
kai mažai darbavosi. Nor-la 
vyoodiečiai veikia gerai. Bet S 
Haverhillio draugai aptin- S 
gę. Vyrai, sukruskit. Rep. jį

jo rinktis vaikai ir suaugę 
neišmanėliai. Susirinko ke
li tūkstančiai žioplių, kurie 
tiki j velnius ir visokius vai
duoklius, 
mis visa 
apylinkė, 
lipti ant 
norėdami 
duoklį,” kurio šešėli, 
ginos pavidale, šokinėjo 
ant vieno namo sienos. Mi
nia išlaužė gyventojų tvo
ras, išmindžiojo žolynus ir 
gėles. Dvidešimts policma-

Užpludo žmonė-
Thomas Parko

Vaikai pradėjo 
tvorų ir medžių, 

pamatyt “vai- 
mer-

'vaiduoklis” ant namo rie-

Pavilione, MAYNARDE

IRENA ZARLAUSKAITĖ 
Iš Providence, R. I.

ONA STANISLOVAIčIUTĖ 
Iš Dorchesterio.

FLORENCIJA WISACKI 
Iš Dorchesterio.

Gražuolių konteste gales dalyvaut irtos merginos, kurios nespėjo ar negalėjo iš 
kalno užsiregistruoti. Rengėjai kviečia visas. Pageidaujama, kad gražuolės butų 
apsirengusios maudymosi kostiumais. Bet jeigu dauguma tokių kostiumų neatsi- 
vežtų, tai kontestas bus paprastose suknelėse.

MUSŲ AČIŪ.
Šiuomi nuoširdžiai dė- 

kuojame visiems musų gi
minėms, draugams ir abel- 
nai visiems prieteliams ku
rie, mirus musų mylimai du
krelei Lidijai, teikė mums

rrifenesenoj.
• »l

Sučiupo 6 tonus apgavingų užuojautą ir suramino nenu
galimą širdperšą toje skau
džioje valandoje. Nuošir- 

, džiai ačiuojam . adv. F. J.
Bagočiui, dr-gui F. N. Ra
manauskui už pareikštus 

; žodžius prie 
karsto musų mylimos Lidi-

loterijos tikėtų.
Federalės valdžios agen

tai pradėjo gaudyt tuos ap
gavikus, kurie pardavinėda
vo Amerikos žmonėms nevavu ninci mus diliui renio neva • 
Airijos arkliu lenktynių bi- Jautaiin"us
lietus, bet pinigus įsidėdavo 
j savo kišenių ir pare__
bilietų Airijon niekados ne-i 
siųsdavo. Šiomis dienomis', . . - - - - 
buvo suimta 6 tonai tokiu ■tai.P£l vlslems ~ i:nn„ 
tikėtu ir tuojau. prasidėsi, lP™“1*™: ku"e,,.v®1'?nę

Ugnis sunaikino Nantucke- 
to viešbutį.

Nantucketa saloj, kuri 
randasi Į pietų lytas nuo 

i Massachusetts pakraščio, 
pereitą penktadienį sudegė 
Tom Nevers Lodge Hotelis, 
kuris stovėję per 3 metus 
uždarytas. Nantucketo salo- j 
je pastovių gyventojų ma
žai ; tik vasaros metu tenai 
suvažiuoja kiek žmonių j

PIKNIKAS!
So. Bostono Piliečių Draugija rengia 

metinj Pikniką,
Labor Day. September 5 d. 
OAKLAND GROVE, Keistučio Par
ke, E. DEDHAM, MASS. Įžanga 15c.

Daug dovanų skiriama už pasižy
mėjimus. Kalbės kandidatai į valdiš
kas vietas.

Bušai išeis nuo Lietuvių Salės, So. 
Bostone, 12 vai. diena.

Visus kviečiame dalyvauti, 
RENGĖJAI.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS) !

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi, ir šventadieniais 
. nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

kamp. Inman »t. arti Central »kv.
CAMBRIDGE, MASS.

Tilefonu 11124
MEDICINOS DAKTARAS

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

□uo 7 iki 8 vakare.
•197 BUMMER STREET,

LAWRENCE, MASS.

KE
DARBO 2M

PrtnūD 
Aneriioje ... 
Pietį) Amerikc 

Kanadoje ir
Prenumei 

Amerikoje ... 
Kanadoje ir kii 

Valstijų ...
Apskelbimų ki 
Kreipiantis su 
adresuokite:

K E j 

253 Broadway,

NO. 36

j Tel. 28624 Gyv. 31132

\Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

! Valandos: 9 iki
• nuo 2 *k*
1 nuo 7 ik*
I Seredom 9 iki
, ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
t Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
| mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
I zaminuoju ir priskiriu akinius, 

j 114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

HITLERIS PA 
DĖLĘ PRA

fkt ką jis mano t 
koslovakija, vi 

aiškini
Pereitą savaitę 

palaukė, ką pas 
ris nacių kongre 
panedėli susirink 
beige. Laukė net 
bet laukė ir visi 
nes risi tikėjosi, 
leno kalbos galui 
fe, ar bus karas, 
elija, Francuzija 
;am aiškiai pasak 

i id jis kiš savo n; 
Trakijon, tai ti 
taras. Aptarti s 
padėtį, pereitą si 
Ims pasitraukė 
pasikvietė tenai 
atarėjus, genero 
batus. Atvyko 
Jekoslovakijos z 
dėčių lyderis Hei 

į j risi tikėjosi, k; 
; 1 atarta, kokių žii 
t prieš Čekoslov 
| geruoju nepasii 
jy spaudimui, ir 

i los žingsnius H 
I Iformuos pasaulį

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFF1E.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

12
6,
9.
12

Bostoną aplankė tolima . Radio programa.
viešnia. , Rugsėjo 3, šeštadieny ra-

Pereitą penktadienį “Ke- dio programa per stotį WO- 
leivy” lankėsi p-nia Barbo- RL bus sekanti: (1) žinios; 
ra Tuinylienė iš Seattle, I (2) muzika; (3) kalbės 
Wash. Ji tik ką gryžo iš Lie-1 prof. B. Kubilius iš So. Bos- 
tuvos, kur ji buvo nuvykus tono, tema: Jaunuomene 
aplankyt savo brolius ir tė- Į aukštesnėse Amerikos mo
vą, kuris esąs jau 92 metų kyklose; (4) atsakymai į 
amžiaus ir gana dar stiprus, radio kontesto klausimus. 
Ji kilus iš Vinkšnupių kai- Rugsėjo 4, i 1 
mo, Bartininkų valsčiaus,;ma per stotį W0RL nuo 
Mariampolės apskr., po tė-|9:30 ryto, bus sekanti: (1) 
.„L T—L—J____  "„„J—- Trijų žvaigždžių orkestrą

iš So. Bostono; (2) Ona Mi- 
neikiutė, dainininkė iš Mon- 
tellos; (3) Ignas Kubiliūnas 
iš South Bostono.

Steponas Minkus.

vais Račiutė. Jauna būda
ma ji atvažiavo iš Lietuvos

Jos> Strathmore orkestrai už į i Bostoną, ir čia ištekėjo, o 
’ ‘ gedulingą išlydėjimą velio-lvėbau nuvyko i Seattle,

jų platintojų areštai. Justi
cijos. Departamento žinio
mis, tie žulikai per metus iš
parduodavo Amerikos žmo
nėms apie 20,000,000 be
verčių bilietų.

Bostono policija pradėjo 
vajų prieš girtus automobi-

nės iš namu į amžiną poilsį,1 Wash. Grįždama iš Lietu- 
‘ ‘ ‘ ‘ draugams ir vos P’nia Tuinyhenė dabar' 

sustojo Bostone aplankyt 
savo vyro brolius Tuinylus 
ir senovės draugus. Ji papa
sakojo “Keleiviui” labai 
daug savo įspūdžių iš Lie
tuvos ir prašė pasveikinti 
jos vardu visus Bostono lie- 

, tuvius, i

palydėjo į kapus ir grabo- 
riui p. Zaleckui už rūpestin
gą palaidojimą.

Marijona ir Napoleonas 
Januškai.

D-ro Zamenhofo duktė 
Bostone.

Šiuo laiku Bostone vieši 
p-Iė Lidia Zamenhof, tarp
tautinės Esperanto kalbos 
autoriaus D-ro L. L. Zarhen- • 

Ant 8-tos gatvės, South hofo duktė iš Varšuvos. Ji 
, aną subatą busas taipgi yra esperantininke ir 

laužydamas jam abidvi ko- lj skaitydama paskaitas apie 
jas. Esperanto kalbą. Bostone

‘ DcivAFiiūri jos paskaita bus šį penkta- 
. KE1K.AL1IN(_»1 ! cjjenj> 2 rugsėjo, prie 25 

darbo.%ffijįei^c Rain'C°8t I Huntington avė., Room 507, 
CABLE RAIN-COAT co. , kaip 8 vakare.

68 Northampton St., Boston, Mass. 1

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

maustu kuopa buvo labai h .... ________ S28 METAI PATYRIMO!
KUOMET TAU BUS REIKALINGAS b
LAIKRODIS, ŽIEDAS, LENCIŪGĖLIS 0

arba kitokie auksiniai, sidabriniai daiktai, tai S 
VISUPIRMA UŽ EIK PAS MUS.

Užlaikom geriausius Waltham, Elgin, Hamilton, h 
Bulovą. Vėliausios mados, didelis pasirinkimas.
Šliubinių Žiedų, Engeidžment Deimantų, Vestu- b 
vių ir Gimimo dienos dovanų pasirinkimas. s 
Geriausių kompanijų RADIOS, SKALBIAMŲ q 
MAŠINŲ, FRIGIDAIRE Šaldytuvai, Namų ap- S 
valymui Masinus, Aliejiniai PEČIAI. b

PATAISOME Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Per- S 
dirbam į vėliausios mados pigiai ir gerai. Duodam 
lengvais numokėjimais.
Roland Ketvirtis — Laikrodžių, žiedų ir akinių tai- h 
symo ekspertas. '■ ' R
Edmund Ketvirtis — Elektrikos suvedimo, Alieji- 
nių Pečių.įdėjimo ir pataisymo ekspertas. q

ROLAND KETVIRTIS & CO. į! 
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS, h 

Tel. SOUth Boston 4649 R

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

RES. 251 CHESTNUT AVE„ 
, Jamaica Plain, Mai*.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

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.

2

Rugsėjo 4, radio progra-

East Bostone panedėlyje 
nuo prieplaukos nušoko jū
ron moteris. Žmonės ją iš
traukė. Pasirodo, kad ji yra 
jurininko pati, 24 metų mo
teris, ir jai vienai nusibodo 
gyventi.

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

FORDĄ.
Šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
mylių ant 1 galiono gazolino. Su
taupysi daug pinigų. Jei turi se
nų karų, mes duosim gerų kainų. 
Atvažiuok pas mus ir klausk J. 

. PETERSONO. Galiu suseivint 
' jums nemažų nuošimtį. Parduo
dame FORDUS ir LINCOLN- 
ZEPHYRUS — naujus ir pavar
totus, ir daugybę kitokių pavarto
tų karų turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3400.

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broadway, So. Boston. Maso.

Labor Day
5 Rugsėjo, 1938

PIKNIKAS
DIDŽ1OJI MASSACHUSETTS

LIETUVIŲ ŠVENTĖ

VOSE PAVILIONE
Maynard, Mass
$150.00 Dovanų

Paskirta Prie įžangos Tikėtų. 
GALĖSIT LAIMĖTI NUO $5 IKI $50.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS.
Visos lietuvaitės kviečiamos Dalyvauti Maynar- 

de Gražuoliu Konteste.
BUS 'IŠRINKTA AMERIKOS LIETUVIŲ

KONGRESO ŽVAIGŽDĖ NAUJAI ANGLIJAI.

Kalbės SLA. Prezid entas adv. F. J. Bagočius, 
“Keleivio” Redaktorius S. Michelsonas ir Ame
rikonas Otis Hood.

DAINUOS WORCESTERIO AIDO CHORAS IR 
SOUTH BOSTONO LAISVĖS CHORAS.

ŠOKIAMS GROS L. BUINIO ORKESTRĄ.

Visus Broliškai kviečia į Pikniką 
Bendras Massachusetts Lietuvių KOMITETAS.

MEDICINOS DAKTARAS , - -
H. M. LANDAU ).fe?

ji apvylė. Jis pasai 
Į kasiems savo naci 

tąjį kongresą didi

Specialistai Veneciškų ir 
Kraujo Ligų. 

MODERNIŠKAI GYDO.
32 Chambers Street, 
BOSTON, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAL 
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir i to

limas vietas;
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

j NORINT PIRKT AR PARDUOT 
| NAMUS ARBA INŠIURINT 

GERIAUSIA PAS į
t ’ •>

:Edw. L. Hopkins
; 362 W. BROADWAY
1 SOUTH BOSTONE

BAYVIEW i
MOTOR SERVICE

X^***^k TelephoM 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TRUKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigina.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobiliua Ir 
Trokus visokių išdirbyači*.

Peter Trečiokai ir 
Joi Kapočiumi — lavininkat

Taisymo ir demon.travimo vilta; 
1 HAMLIN STREET 

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

' bą (ją perskaitė 
gubernatorius Vi 
ačiau apie Čeki 
js savo raporte ; 
:eužsiminė. Visas , 
imas, kuiis susid 
00 žodžių, buvo ] 
(augiausia Vokiet 
(aus reikalams.
Jis išgyrė vokieči 

aršumą ir kad ta; 
įas duodąs jam d 
asiiyžimo kovoti

i lelijos priešais. Prie 
ietija turinti daug 
e lauko. Viduje i 
lelijos priešai < 
i Juos reikia išnail 
Su svetimomis va 
j jis nedarysiąs jo) 
ray. Aukso Voi 
mg neturinti, bet a 
ir nereikalingas. I 
stijose, kurios laiko; 
i mąsto pinigams, . 
unmet vejasi paskui 
i ir kai depresijoj k; 
Ha, tai galvatruk 
Jia ir darbininkų a 
n Hitleris. Tuo tarpu 
to santvarkoj nėra 
besijos, nei algų kriti 
'iiiktų gamyba kjla ir 
iii nėra, priešinj 
dininkų Vokietijoj di 
sa. Penkiamečio plai 
(i naciai pasiskolino

Rusijos) duoc 
, i? rezultatų.

pabaigoje Hitl 
^o, kad Vokietijai e 

anagu matyt, jog
Europos valst; 

tokios pat polit 
' 'veikia tokiais pat bi 
t Vokietija. Čia ji: 
'i 'A turėjo minty f ašis 
i ■‘tdij?, kuri šiomis die 

.; ^nutarė išvyti 10,00( 
i L.*
I $ ar bus Europoj ka- 

I. A iš Hitlerio kalbos 
' ir prieš Euro- 
i ^Pasilieka tas pats, 

L ^ženklas, kuris sto1 
1 ją iki šiol/ . I


