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Vokietijoje Susirinko 
Dešimtas Nacių Seimas

Lenkų Studentai
Daužo Nacių Langus

Bielsko mieste, Aukšto
joj Silezijoj, pereitos suba- 

įtos vakarą turėjo įvykti pro-
. ..... .. Ihitleriškos “Jaunųjų Vokie-Lojahstai Pradėjo ! čių Partijos” mitingas. Len-HITLERIS PASAKĖ DI

DELĘ PRAKALBĄ.
Bet ką jis mano daryt su Če

koslovakija, visai nepa
aiškino.

Pereitą sąvaitę visa Euro
pa laukė, ką pasakys Hitle
ris nacių kongrese, kuris šį 
panedėlį susirinko Nurem- 
berge. Laukė netik Europa, 
bet laukė ir visas pasaulis, 
nes visi tikėjosi, kad iš Hit
lerio kalbos galutinai paaiš
kės, ar bus karas, ar ne. An
glija, Francuzija ir Rusija 
jam aiškiai pasakė, kad jei
gu jis kiš savo nagus Čeko- 
slovakijon, tai tuojaus kils 
karas. Aptarti susidariusią 
padėtį, pereitą sąvaitę Hit
leris pasitraukė į kalnus ir 
pasikvietė tenai visus savo 
patarėjus, generolus ir dip
lomatus. Atvyko tenai ir 
Čekoslovakijos ziudetų vo- i

N(llli(l OfenSUVO Studentai įtaise tą vai ivuujų viuityuu. fą prieš-vokišką deme
Gen. Asensio lupa fašistus 

Estremaduros fronte.
Iš Handaye (Francuzijos 

pasieny) pranešama, kad 
Ispanijos respublikos armi
ja Estremaduros fronte pra
dėjo naują ofensyvą prieš 
fašistų gaujas. Šitam lojali
stų žygiui vadovauja gen. 
Jose (ištark: Chozė) Asen
sio. Pastaruoju laiku kovos 
šitam fronte buvo aprimu
sios. Pora sąvaičių atgal fa
šistai čia mėgino laužtis 
prie brangių gyvojo sidab
ro kasyklų, bet lojalistai 
juos atmušė ir iki šiol buvo 
ramu. Gen. Franco jau ne- 
besigiria savo “laimėji
mais.” Paskutiniais laikais 
jis niekur nepažengė nei 
žingsnio pirmyn.

demon
straciją. Vaikščiodami gat
vėmis jie dainavo prieš vo
kiečius nukreiptas dainas ir 
daužė vokiečių langus. Kny
gyne, kurio lange buvo iš
statyta Hitlerio knyga 
“Main iKampf,” buvo išdau
žyti visi langai.

Vadinamam “Lenkų Ko
ridoriuje,” kur yra stambių 
vokiečių dvarininkų, lenkų 
ūkininkų sąjunga nutarė 
vesti prieš vokiečius kovą 
visokiais budais.

Lenkų uoste Gdynėj len
kų gelžkeliečių darbininkų 
sąjunga nutarė boikotuoti 
vokiečius darbininkus tele
fonu nekalbėti vokiškai.

kiečių lyderis Henlein. Tai- ditch tankai

KAVO ISPANIJOSnutarta, kpkių žingsnių im
tis prieš Čekoslovakiją, ku
ri geruoju nepasiduoda na-

ŠISTUS.
Ispanijos fašistai

ATA- 
FA-

prane-
cių spaudimui, ir kad apie ša, kad 1 rugsėjo lojalistų 
tuos žingsnius Hitleris pa- artilerija smarkiai bombar- 
hformuos pasaulį per nacių davo jų pozicijas Zujaro 
seimą šią sąvaitę. r paupy. Po to prasidėjusi

. Tačiau Hitleris, pasaulį 
apvylė. Jis pasakė susirin
kusiems savo naciams į 10- 
tajį kongresą didelę prakal
bą (ją perskaitė Bavarijos 
gubernatorius Wagneris), 
tačiau apie Čekoslovakiją 
jis savo raporte nič nieko 
neužsiminė. Visas jo prane
šimas, kuris susidėjo iš 5,-' 
000 žodžių, buvo pašvęstas 
daugiausia Vokietijos vi
daus reikalams.

Jis išgyrė vokiečių tautos 
narsumą ir kad tas narsu
mas duodąs jam drąsos ir 
pasiryžimo kovoti su Vo
kietijos priešais. Priešų Vo
kietija turinti daug viduje 
ir iš lauko. Viduje aršiausi 
Vokietijos priešai esą žy
dai. Juos reikia išnaikinti.

Su svetimomis valstybė
mis jis nedarysiąs jokių su
tarčių. Aukso Vokietija 
daug neturinti, bet auksas 
jai ir nereikalingas. Demo
kratijose, kurios laikosi au
kso mąsto pinigams, algos 
visuomet vejasi paskui kai
nas, ir kai depresijoj kainos 
krinta, tai galvatrūkčiais 
krinta ir darbininkų algos, 
sako Hitleris. Tuo tarpu na
cizmo santvarkoj nėra nei 
depresijos, nei algų kritimo. 
Produktų gamyba kįla ir be
darbių nėra, priešingai, 
darbininkų Vokietijoj da ir 
ttuksta. Penkiamečio planas 
(kurį naciai pasiskolino iš 
Sovietų Rusijos) duodąs 
puikių rezultatų.

Kalbos pabaigoje Hitle
ris sako, kad Vokietijai esą 
labai smagu matyt, jog ir 
kita didelė Europos valsty
bė Idikosi tokios pat politi
kos ir veikia tokiais pat bu
dais, kaip Vokietija. Čia jis, 
žinoma, turėjo minty fašis
tišką Italiją, kuri šiomis die
nomis nutarė išvyti 10,000 
žydu.

Taigi, ar bus Europoj ka- ; 
ras, ar ne, iš Hitlerio kalbos 
nepaaiškėjo, ir prieš Euro
pą toliau pasilieka tas pats 
klausimo ženklas, kuris stoi 
vėjo prieš ją iki šiol

y. Po to prasidėjusi 
pėstininkų ataka, kurią ve
dę 24 vėliausios konstrukci
jos rusų tankai. Kuo šita 
ataka pasibaigė, fašistai nu
tyli, iš ko galima suprasti, 
kad jie turėjo pasitraukti.

Casteuros apylinkėj loja- 
listai išsprogdė 6 minas, su- 

. maišydami su žemėm fašis
tų fortifikacijas. Daug fa
šistų žuvo.

KINIJOJ ŽUDOMI JAPO
NŲ PAKALIKAI.

Užimtuose Kinijos mies
tuose japonai skiria virši
ninkais tuos kiniečius, kurie 
už pinigus apsiima jiems iš
tikimai tarnauti. Šitokius 
pakalikus Kinijos liaudis 
naikina. Jie žudomi bombo
mis, skerdžiami peiliais ir 
šaudomi iš revolverių.

ŠAUKIAMAS NEPAPRA
STAS AMERIKOS DAK

TARŲ POSĖDIS.
Amerikos daktarų žurna

lo redaktorius D-ras Morris 
Fishbein paskelbė, kad 6 
rugsėjo Chicago j yra šau
kiamas nepaprastas dakta
rų draugijos posėdis. Jis 
svarstysiąs prezidento Roo- 
sevelto pasiūlytą planą or
ganizuoti “socialę medici
ną.”

TĖVAS IŠDAVĖ POLI
CIJAI SUNŲ.

Chicagoj tūlas G. Griša 
apskundė policijai savo 23 
metų amžiaus sūnų, kuris 
pavogė iš 80 metų senelės 
$200, kuriuos ji buvo susi
taupius savo laidotuvėms. 
Pinigus vaikas prapiškino 
su mergomis ant “good 
time.”

UŽDRAUDĖ DVIEM VA
ŽIUOTI ANT VIENO 

DVIRAČIO.
Waukegan, Ill.—Šio mie

sto taiyba išleido patvarky
mą, kuriuo draudžiama 
dviem važiuoti ant vieno 
dviračio. Dviratis padarytas 
vienam asmeniui, todėl vie
nas tik ir gali važiuoti.

Kiniečiai Numušė (i 
Japonų Orlaivius.
Rugpiučio 30 dieną Kvan- 

tuno provincijoj, ties Han- 
kau-Kantono geležinkeliu, 
įvyko labai įdomus oro mu
šis. Apie 30 japonų bomba- 
nešių, greitųjų lėktuvų lydi
mi, atskrido kiniečių terito- 
rijon bombarduoti geležin
kelio liniją. Bemėtant jiems 
bombas, iš viršaus juos už
klupo 19 kiniečių kovos lėk
tuvų ir pradėjo šaudyt iš 
kulkasvaidžių. šeši japonų 
orlaiviai buvo numušti že
mėn ir sunaikinti, o kiti pa
bėgo. Sakoma, kad kiniečių 
orlaiviai buvo rusų kon
strukcijos.

JAPONAI JAU NAUDO
JA NUODINGAS DUJAS.

Kinijos ambasadorius Kuo 
Tai-Či pranešė Anglijos už
sienio reikalų ministerijai 
Londone, kad japonų armi
ja Kinijoj pradėjo jau var
toti nuodingas dujas. Kian- 
gsi provincijos šiaurėj, kai 
kiniečiai pradėjo pulti savo 
šalies priešą kontra-atako- 
mis, japonai paleido nuo
dingas dujas, nuo kurių kri
to du kiniečių bataljonai, 
tik 4 kareiviai išliko gyvi.

Šitokia taktika esanti 
priešinga tarptautinei su
tarčiai, kuri draudžia nuo
dingas dujas vartoti, sako 
kiniečių ambasadorius. Tą 
sutartį esanti pasirašiusi ir 
Japonija.

BALKANAI UŽSTOJA UŽ 
ČEKOSLOVAKIJĄ.

Belgrado žiniomis, Jugo
slavijos valdžia stojanti Če
koslovakijos pusėj. Rumu
nija taip pat už Čekoslova
kiją. Jugoslavijos premje
ras Stojadinovičius siūlo 
sudalyti Jungtinių Balkanų 
Valstybių Sąjungą, panašią 
Jungtinėms Amerikos Vals
tijoms, kad kilus karui butų 
galima veikti išvien.

POTVINIAI IŠ AUDROS 
KANADOJ.

Pereitą sąvaitę Kanados 
provinciją Quebec ištiko 
smarkios audros ir potvy
niai, kuriuose žuvo 12 žmo
nių. Quebec’o mieste nuo 
kalno nuslinko daug žemių 
su akmenimis ir užbėrė vie
ną namą. Šitoj katastrofoj 
4 žmonės buvo užmušti ir 
apie 20 sužeista.

Japonai Stiprina
Rusijos Pasienį. 

Numato 10 metų karo Kini
jai užkariauti.

Japonijos karo ministeris 
Itagaki pereitą sąvaitę įsa
kė sustiprinti savo karo jė
gas Sibyro pasieny, nes ga
lima esą tikėtis daugiau to
kių “incidentų,” kaip tas, 
kuris įvyko dėl Čangkufen- 
go kalno. “Musų pasienio 
S1 ' - . ' 
voms Kinijos gilumoje, 
sako. “Jos privalo but tuo- 
jaus atstatytos.”

Kai dėl Kinijos, tai Ita
gaki mano, kad Japonijai 
gali tekti kariauti 10 metų, 
iki Kinija bus nugalėta. Jei
gu dabartinė Kinijos val
džia su Čian Kai-šeku prie
šaky ir norėtų taikos, tai Ja
ponija, esą, negalėtų su ja 
taikytis. Japonija esanti nu
sistačiusi sykį ant visados, 
kad su dabartine “pro-ko- 
munistine” Kinijos valdžia 
negali but jokios taikos. Ji 
turinti but visiškai sunai
kinta, kad Kinijoj butų ga
lima pastatyti japoniškąją 
“civilizaciją.”

Trockio Sekretorių. Francuzijoj ant Fabrikų 
Iškeltos Raudonos Vėliavos griebtas sumesinetas žmo

gaus lavonas. Trockio šali
ninkai tuoj pažino, kad tai 
esąs Rudolf Klement, bu
vęs Trockio sekretorius. Ji- i 
sai dingo 13 liepos. Ir kaip 
tik jis prapuolė, trockiniu-1 
kai tuojaus paskelbė, kad jį

iiieksika Atmetė protesto mitingai n, 11 a! , rP. PRIEŠ DALADJE VAL- Walt Streeto Kei- - džią.
kalavimus. 1 • --

Meksikos prezidentas Car
denas atsakė Jungtinių Val- 

‘' i kapitalistams, kad
j >-/ llCtlllvJi 1'1 UvLl JĮA CA 01 V. A1 L| * v I z Ji V1V11CI

pėkos buvo paaukotos ko- busią pagrobę Stąlino agen- stijų kapitalistams, kad 
jis tai- Paryžiaus policija veda Meksika negali jų reikala-

tardymą.

KANADOJ SUDUŽO 
TRAUKINYS.

Apie 35 mylios į pietus 
nuo Quebec miesto, Kana
doj, pereitą sąvaitę nuvirto 
nuo bėgių ir sudužo Cana
dian Pacific gęjžkelio trau
kinys. Priežastis: potvinio 
išplautas kelias.

RUSIJA TURI 10,000 
NAUJŲ LAKŪNŲ.

Sovietų armijos organas 
“Krasnaja Zvezda” pereitą 
sąvaitę paskelbė, kad 
tarp šių metų naujokų esą 
10,000 jau patyrusių lakū
nų. Jie galį jau šiandien 
operuoti armijos orlaivius.

108 LAIPSNIAI KARŠČIO 
CALIFORNIJOJ.

California pagarsėjusi 
rojišku klimatu, tačiau nuo
latos kenčia nuo oro kapri- 
sų. Pereitą sąvaitę ją vėl 
užgulė nepakeliamos kait
ros, paskui kurias sekė bai
sios perkūnijos ir liūtys. 
Los Angeles mieste karštis 
siekė 94 laipsnių, San Ber
nardinoj—106, o Indio ir 
Brawley apylinkėse—108. 
Paskui nuo smarkių liūčių 
klonys pavirto didžiausiais 
eže’rais.

PER LABOR DAY ŽUVO 
396 ŽMONĖS.

Associated Press surink
tomis žiniomis, švenčiant 
Darbo Dieną šįmet Jungti
nėse Valstijose žuvo 396 gy
vybės. Būtent: 278 žmonės 
buvo užmušti automobilių 
nelaimėse, 44 prigėrė, 18 
nusižudė, 11 buvo nužudy
ta, o 45 kiti neteko gyvybės 
kitokiuose įvykiuose.

vimų išpildyti. Jie reikala
vo, kad ji tuojaus užmokėtų 

KK^J^T^NO^POLI^TIKIE- .iiems už nusavintus aliejaus 
~ ~ šaltinius iry dvarų žemes, o 

jeigu tuojau negalėtų atly
gint, tai tegul bent susilaiko 

• nuo savo programos tęsimo, 
tegul daugiau Wall Streeto 
“investmentų” Meksikoj ne
liečia. Taigi Cardenas atsa
kė, kad nei vieno šitų reika
lavimų Meksika negali pa
tenkinti. Užmokėti už nusa
vintus aliejaus laukus nelei
džianti dabartinė ekonomi
nė būklė; bet žemės refor
ma vistiek turi but vykdo
ma ir dvarų žemės turi but 
dalijamos bežemiams to- 
liaus, nes visuomenės labas 
yra svarbesnis, negu kelių 
kapitalistų kišenius.

RIAI APVOGĖ BEDAR
BIUS.

Pavogė apie 2,000 svarų 
valdžios paskirto sviesto.
Lewiston, Me. — čia kilo 

skandalas dėl valdžios pa
skirto sviesto bedarbiams. 
Federalė valdžia paskyrė 
Maine’o valstijos bedar
biams iš viso 6,914 svarų 
sviesto. Tas sviestas buvo 
atvežtas į Lewistono prie
miestį Auburną ir sudėtas 
tenai šaltam sandėly. Tam 
sviestui tenai bestovint, apie 
2,000 svarų jo prapuolė. 
Prasidėjo tyrinėjimas ir jau 
susekta, kad trys Lewistono 
krautuvninkai yra pirkę to 
sviesto po 22 centu svarui.! „„„„
Dabar reikia tik išaiškinti, PERKŪNAS
kurie politikieriai tą svestą ”
vogė.

Audimo pramonėj generali
nis streikas; 200,000 žmo

nių užėmė dirbtuves.
Pereitos savaitės pabai

goje Francuzijoį pasidarė 
labai neramu. Telegramos 
sako, kad audiriyčių cent
ruose, Amiens ir Abbeville 
apylinkėje, 200,000 audėjų 
apskelbė generalinį streiką, 
užėmė 24 dirbtuves ir iškėlė 
ant jų raudonas vėliavas. 
Streikas yra politinio pobū
džio, atkreiptas prieš prem
jero Daladier’o vyriausybę, 
kuri panaikino 40 valandų 
darbo sąvaitę. Streikuojan-p 
tieji darbininkai šaukia: 
“Daladier, rezignuok!”

Pereitą subatą Paryžiuje 
įvyko visa eilė protesto mi
tingų, kuriuose dalyvavo 
apie 150,000 žmonių.

Galingųji Generalinė Dar
bo Konfederacija, kuri turi 
5,000,000 narių, paskelbė 
savo pareiškimą, kad ji ko
vosianti prieš kiekvieną val
džios pastangą įvesti pra
monėj' karo laikų tvarką.

Visas šitas darbininkų są
jūdis kilų dėl to, kad prem
jero Daladiėr’o vadovauja
mas ministerių kabinetas 
paskelbė patvarkymą, su
spenduodamas socialisto 
Blumo vyriausybės išleistą 
40 valandų darbo sąvaitės 
įstatymą.

Tiesa, kol kas naujas pa
tvarkymas taikomas tiktai 
ginklų ir amunicijos fabri
kams; bet jame pasakyta, 
kad reikalui esant jis gali 
but taikomas ir kitoms “kra
što apsaugos” pramonėms.

Vienu žodžiu, šitas pa
tvarkymas duoda valdžiai 
galios mobilizuoti karo rei
kalams visą Francuzijos 
pramonę.

Valdžia aiškinasi, kad 
dabartiniu laiku, kuomet 
Europoje bet kurią valandą 
gali kilti karas, šitokia galia

SUDAUŽĖ KATALIKU 
BAŽNYČIĄ.

Šį panedėlį Tauntong, 
FEDERALINĖ VALDŽIA ‘Mass. įvyko beveik stebuk- 
ĮSIGIJO DAUG NAMŲ. las. Rytas buvo šviesus, de- 

s besu danguje visai nesima- 
....... į tė, bet kai tik Romos katali- 

kuomet juos K “švenčiausios širdies” 
uuvu spausti ban- bažnyčioj prasidėjo misios,
kai, federalinė valdžia buvo,? bažnyčią trenkę perku- 
įsteigus tam tikrą įstaigą, nas nujojo zemen dideli 
Home Owners Loan Cor Jo-, ^en?n? . kryžių Jr ^uardę 
ration, kuri skolino jiems ^F0.1?^.0. sieną. Bažnyčia pii- 
pinigus lengvomis išlygo- sipilde durnų ir dulkių mo- 
mis. Vėliau tačiau pasirodė, terys V vaikai pi adejo kly ’- 
kad daugelis namų savįnin- it1.’ ° vl^?a. m°te.V.s net 11 aP’ 
ku negali ir tu lengvesniu a?P°- K.ai suimsimas api i- 
sąlygu pakelti, negali mo- mo misios buvo pabaigtos, 
kėti valdžios nustatytu mo- bet jas baigę jau kitas kum- 
kesčių. Todėl HOLC buvo &asj Pilnasis perdaug buvo 
priversta tokius namus for-, nusigandęs. _ 
klozuoti ir imti juos į savo Kai Lietuvoje anądien 
rankas, šiais metais per 7 Perkūnas trenkej laisvama- 
menesius tokiu namu for- ni?^Pa.mus’ tai kunigų laik- 
klozuota net 32,639. Dabar- Fas,c?ai. džiaugsmu rase, 
tiniu laiku HOLC turinti 
ant savo rankų $500,000 
vertės namų.

A U.LU1UW11V j/Cl IIUUUU L-1. p ( <11 <1 1 , 11CO V 17IYLL. L1J<1 ICll”

CHICAGOJ NUŠAUTAS čias mišias sudaužė bažny- kanti po ginklu 2,000,000 
... _. .... vyrų ir tenai visa šalis esan

ti pastatyta ant karo pama
tų. Vokietijos junkeriai ruo
šiasi pulti Čekoslovakiją. Ir 
kaip tik jie ją puls, Francu
zija tuojaus turėsianti pulti 
Vokietiją. Taigi ji turinti 

Tai jau dešimtas gengsterių lies kasyklų, kad patraukus but pasiruošus. Jos armija 
‘ ~ ---- T,_: jau gatava, bet turi but pa

ruošta ir pramonė.
Darbininkai sutinka dirb-

Kad palengvinti mažiems 
namų savininkams išlaikyti 
savo namus, J 
buvo pradėję spausti ban-

l su džiaugsmu rašė, 
kad tai aiški Dievo bausmė 
laisvamaniams. Dabar jie j vyriausybei būtinai veika- 
turėtų paaiškint, kodėl j ]inga. Ji reikalinga krašto 
Tauntone perkūnas per pa- apsaugai, nes Vokietija lai-

GENGSTERIŲ LYDERIS, čią?
Chicagos West Saidėj ---------- ——

aną lytą buvo rastas nušau-1 A. D. FEDERACIJA LEN- 
tas gengsterių lyderis Paul DA Į ANGLIES LAUKUS. 
Battaglia, kuris ypač buvo Reakcininkai iš Amerikos 
pagarsėjęs prohibicijos lai- Darbo Federacijos ruošiasi 
kais kaip butlegeriu vadas, pradėti agitaciją tarp ang- 
u..:;... \ .
lyderis krito nuo savo sėbrų mainerius savo pusėn. Iki 
kulipkų dviejų paskutinių I šiol anglies laukuose vyrau- 
mėnesiu laikotarpy. ja Lewiso vadovaujamoji

.... ........ maineriu unija, 
ATVEZE 380 SKRYNIŲ klauso prie CIO.

AUKSO.

kuri pri- ti ilgesnes valandas ginklų

PER AUDRAS MEKSI
KOJ ŽUVO 9 ŽMONĖS.
Per Meksikos rytus perei

tą sąvaitę praūžė baisus 
uraganas, atėjęs iš Meksi
kos Įlankos. Monterrey mie
ste 9 žmonės buvo užmušti 
ir apie 200 liko be pastogės.
MUSSOLINIS VARO ŽY

DUS IŠ ITALIJOS.
Visi žydai, kurie apsigy

veno Italijoj po didžiojo ka
ro, turi išsikraustyti iki atei
nančio kovo 1 dienos. Šito
kių žydų Italijoj esą 10,000. p^gta.’

Pereitą sąvaitę laivu KATALIKŲ LIGONINĖJ 
“Aquitania” atvežta iš Ang-i 1 LIGONIAI UŽSIKRĖTĖ 
lijos į New Yorką 380 skry- BIAURIA LIGA, 
nių aukso, kurio vertė ap- Huntington, W. Va.—Čia 
skaitoma į $21,000,000. Ma
noma, kad tai yra tas auk
sas, kurio piniguočiai prisi
pirko Londone, bijodamie
si popierinių pinigų kritimo.
PITTSBURGH© GELEŽI
NĖS DIRBO PER LABOR

DAY.
Kapitalistų spauda džiau

giasi, kad biznis gerėja, nes 
Pittsburghe kai kurios gele
žinės dirbo ir per Labor Day 
šventę, kas esą labai nepa-

ir amunicijos dirbtuvėse, 
bet jie nenori, kad karo pa
vojum pasinaudodami kapi
talistai verstų juos dirbti il
gesnes valandas ir tenai, 
kur nereikia. Piniguoti “pa
triotai” vardan “tėvynės la
bo” visuomet moka pasi
naudoti ir milionus susidėti, 
bet darbininkų pareiga yra

yra katalikii ligoninė gim
dančioms motinoms. Pasku
tinėmis dienomis toj ligoni
nėj kilo biauri dezinterijos__ _________ _
epidemija. Pradėjo sirgti ir kovoti su tais parazitais. Ir
motinos ir kūdikiai.
5 KALINIAI NUTEISTI 

MIRTI.
San Francisco, Cal.—Pen

ki kaliniai, kurie norėdami 
išsilaužti iš Folsomo kalėji
mo* pernai užmušė w‘ardeną 
Larkiną, buvo nuteisti mir-

todėl Francuzija šiandien 
bruzda.
BALTIMORĖJ SUSTREI- 

KAVO VEŽIKAI.
Pereitą sąvaitę Baltimo- 

rės mieste sustreikavo 3,000 
trokų vežikų. Jie reikalauja 
20 nuošimčių daugiau ai 
gos.
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Remontuojama Laisvės Stovyla.

i APŽVALGA l
RINKIME LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄ

JUNGOS ISTORIJAI MEDŽIAGĄ.
ir kartu su jais miršta daug

SUSIPRATO, KAD ŽODIS' 
“PIRMYN” NETINKA.
Juozas Tysliava buvo įve- [ 

dęs “Vienybėj” tam tikrą 
skiltį, kurią jis pavadino i 
“DABAR” vardu. Ir reikia! 
pripažinti, kad jis mokėda
vo gana gyvai tą skyrių ves-1 
ti. Kai tą skilti kartais para-' 
šydavo V. Sirvydas ar kiti, j 
tai išeidavo labai nevykęs; 
šiupinys. 1

Užėmęs Tysliavos vietai 
Vitaitis irgi stengiasi vesti I 
panašią kolumną. Iš pra- i 
džių jis pavadino ją “PIR-i 
MYN” vardu. Bet susirinko i 
“Vienybės” štabas ir nuta- | 
rė, kad žodis “Pirmyn” jų 
laikraščiui netinka. Jo vie-: 
ton jie pasirinko žodį “šian
dien.”

Kad jie atmetė žodį “Pir
myn,” tai gerai padarė. Bet 
“Šiandien” irgi nevykęs pa- j 
sirinkimas, nes jis nieko aiš- ’ 
kiai nepasako. Jį galima! 
aiškinti visaip. Iš jo galima I 
suprasti, kad fašistai gyve
na tik ŠIANDIEN, o rytoj! 
vistiek velnias juos griebs. 
Arba galima suprasti ir 
taip, kad ŠIANDIEN redak
torius nori išsigert.

Jeigu mus paklaustų, ko
kia butų tinkamiausia tai p. 
Vitaičio skilčiai antraštė, 
tai mes pasiūlytume: AT
GAL.

ATGAL tiktų geriausia 
dėl to, kad tautininkai žiuri i 
ne pirmyn, ne į ateitį, bet į 
praeitį. Jie garbina praei- 
ties kunigaikščių laikus, 
kuomet Lietuvos žmonės 
vilko vergijos jungą, ir “iš1 
praeities semia ' stiprybę.” . 
O norint grįžt į praeitį, rei-' 
kia eiti ATGAL.

DIEVAS NEĮVEIKIA 
LAISVAMANIŲ.

Lietuvos kunigą leidžia
mas “Musų Laikraštis” pa
duoda iš Krakių šitokį neva 
atsitikimą:

“Laisva mani ų kultūros j 
draugijos Krakių skyrius 
miestelyj vieno laisvamanio 
namuose daro laisvamanių su
sirinkimus ir turi savo knygy
ną. Per savo susirinkimus jie 
burnoj a prieš Dievą ir visą, 
kas katalikams brangu ir 
šventa. Tarp kitko vienas lais
vamanis išsitaręs: ‘Jei yra 
Dievas, tegul trenkia į mano 
brolį.’ Liepos 11 d. užėjo lie
tus su griaustiniu. Perkūnas 
trenkė kaip tik į tuos namus, 
kuriuose laisvamaniai susiren
ka. Kambaryje sėdėjusi mote
ris buvo pritrenkta, bet atvy
kęs gydytojas ją atgaivino. 
Tie namai buvo ir užsidegę, 
bet kilęs gaisras tuoj buvo už
gesintas.”

Na, tai kas gi iš šitos žiop
los kunigų pasakos išeina?

Išeina, kad Dievas norėjo 
nubausti laisvamanius. Jis 
paleido šūvį iš pištalieto į 
tuos namus, kur laisvama
niai susirinkimus laikė ir pri
trenkė moterį. Bet atvyko 
gydytojas ir Dievo pritrenk
tą moterį atgaivino. Dievas 
buvo uždegęs ir laisvama
nių namus. Bet atvyko ug
niagesiai ir ugnį užgesino.

Taigi išeina, kad “visaga
lis” kunigų Dievas negali į- 
veikti Krakių miestelio lais
vamanių.

TAUTININKAI VĖL UŽ
MIGO.

SLA. seimo metu Scran- j 
tone tautininkai su sanda-

Ateinančiais metais New Yorke atsidarys Pasaulinė Paroda, toaėl miestas nori tinka
mai jai pasiruošti. Nutarta net Laisvės Stovyla nuprausti ir aplopyt, nes ji jau pusėtinai 
aprūko ir aptrupėjo, šiame vaizdely parodyta tik jos galva su vainiku. Dabar iš jos vai 
niko išimami visi smaigai (ar spinduliai). Jie bus nuvalyti, atnaujinti ir vėl į vainiką 
sudėti.

“Tačiau Tautinė Taryba, 
kaipo kolektyvas, iki 'šiol ne
pasistengė net viešo atsišauki
mo į visuomenę išleisti. Ne
jaugi tas reiškia, kad ir Scran- 
tono tautinės konferencijos 
išrinkta visos tautinės srovės 
atstovybė pasitenkina visišku

MANO PASIKALBĖJIMAS SU VINCU

Be to, p. Vitaičio politinė 
orientacija irgi apsisuko 
ATGAL. Pirmiau jis smer-, 
kė tautininkų diktatūrą ir 
gynė demokratiją. Kai “Vie
nybė” andai paskelbė ban-1 
krotą, tai p. Vitaitis “Tėvy- Į 
nėj” rašė:

“...svarbiausia ‘Vienybės’ 
užsidarymo priežastimi yra, 
tai šio laikraščio iškrypimas 
iš tautiniai liberalinio ir demo 
kratinio kelio, kuriuo šis laik
raštis ėjo iki 1926 metų per 
versmo Lietuvoje. Po šitam 
perversmui pradėjo ‘Vienybė’ 
garbinti diktatūras...”
‘ O dabar ir jis pradėjo 

garbinti diktatūras. Tai ne
mažas žingsnis ATGAL. 
Todėl ATGAL vardu jis tu
rėtų ir savo “išminties” skil 
tį pavadinti.

riečiais sudarė “tautišką 
pruntą” ir prisiekė prieš 
Smetonos abrozdą išnaikin
ti socialistus ir komunistus. 
Bet priesaika viskas ir pasi
baigė. Parvažiavo Smetonos! 
kavalieriai iš Scrantono ii | 
užmigo. Todėl Brooklyno 
tautininkų laikraštis ir ai
manuoja:

“Neužilgo prasidės rudeni 
nio veikimo sezonas. Ameri
kos lietuvių tautinė srovė dar 
tebeglūdi apsnūdime. .Scranto
no tautinėje konferencijoje iš
rinkta Tautinė Taryba jokių 
veikimo ženklų nerodo, išski
riant jos vieną narį, ‘Dirvos’ 
redaktorių K. S. Karpių, kuris 
visomis 'išgalėmis ragina vi
suomenę tautiniam veikimui 
ir prašo veikėjus organizuoti 
Tautinės Tarybos skyrius ko
lonijose.

Tarp Amerikos lietuvių1 Vincas Uždavinys čia vi- 
senai jau trinasi iš Lietuvos! sai susimaišė; pradėjo ko- 
atvykęs Vincas Uždavinys, liot Amerikos lietuvius “iš- 
Kiek pirmiau jis čia lankėsi gamomis,” “Lietuvos posu- 

vadavimo” niais” ir tt.

Aš nurodžiau, kad jis be 
reikalo karščiuojasi, nes A- 
merikos lietuviai yra dau
giau Lietuvai davę, negu 
pati Lietuva yra pasidariu
si. Sakau, ir tu pats nesenai 
da rinkai iš amerikiečių 
aukas Vilniui “vaduoti,” tik 
neatvadavai, ir prie to da 
atskaitų nepaskelbei, ne
parodei, kiek surinkai ir kur 
pinigus padėjai. Sakau, 
Smetona turėtų paskirti 
tamstą savo “bekonų” ga
nyti, bet ne Amerikon siun
tinėti, nes nemoki su žmo
nėmis apsieti. ,

Tai šitaip užsibaigė mano 
pasikalbėjimas su tuo fran
tu, kuris landžioja tarp A- 
merikos lietuvių “camerą” 
ant kaklo pasikabinęs. B.T.

Juodieji Jieško “Raudonųjų.”

i
i

Juodosios reakcijos vyžlos jieško “raudonųjų pavojaus” pėd- j 
sakų, čia yra parodytas (iš kairėsjkongresmanas Martin, Dies, j 
“prieš-amerikoniškai” veiklai tirti komiteto pirmininkas, o ša- j 
lia jo prof. Matthews, buvęs kitąsyk komunistų agitatorius, o j 
dabar juodas reakcininkas, šitas atžagareivis stengiasi įrodyt I 
tam komitetui, kad net ir Hollywoodo filmų aktorė, maža mer
gaitė Shirley Temple, yra “raudona komunistė,” nes ji aukavo 
Ispanijos lojalistams. Kas tik prieš klastingąjį kapitalą, prieš 
juodąją reakciją, prieš kruvinąjį fašizmą, tai tas ir “raųdo- 
pas,” tas “pavojingas” Amerikai. Taip aiškina šitie “prieš-ame- j 
rikotiiškos veiklos” tyrinėtojai. * •

;fa36.

KAS SKUTO

JAS DUONOS

.WDĖJŲBuvo laikas, kuomet A- 
merikos lietuviai kūrė orga- įdomių atsiminimų. Kaip 
nizacijas ir ruošėsi gyveni- aukščiau sakėm, Lietuvių 
mui. Dabar mes jau stei- - c,--‘--------- --------:
giam kapines ir ruošiamės 
mirti.

Bet didelis butų nuostolis 
lietuvių tautos istorijai, jei
gu mes čia išmirtume nepa
likę jokių užrašų iš savo gy
venimo. Juk čia mes buvom 
sukurę pusėtiną judėjimą. 
Turėjome įvairių organiza
cijų, darėm suvažiavimus, 
ruošėm koncertus, “lošėm 
teatrus,” rengėm prakalbas, 
rinkom pinigus revoliucijai 
prieš caro valdžią, šelpėm 
nukentėjusius nuo karo Lie
tuvos žmones, pagaliau rė- 
mėm nepriklausomą Lietu
vos respubliką.

Svarbiausį vaidmenį ši
tuose žyguiose vaidino A- 
merikos Lietuvių Socialistų 
Sąjunga. Ji buvo veikliau 
šia ir pažangiausia organi
zacija musų išeivijos gyve
nime. Ji davė musų liau
džiai tūkstančius kultūrinių 
vakarų ir politinių prakal
bų. Ji išleido ir išplatino 
tūkstančius knygų ir brošiū
rų įvairiais gyvenimo klau
simais.

Dabar LSS. jau sumenkė
jo, nes eina menkyn visos 
Amerikos lietuvių organiza
cijos. Jau šimtai jų išnyko. 
Buvo kitąsyk veikli ir TMD. 
Šiandien ji jau mirus. Toks 
pat likimas laukia ir kitų 
musų grupių. Taigi laikas 
butų, kol da esam gyvi, pra
dėt rinkti bent svarbesnių 
musų organizacijų istorijai 
medžiagą.

Šito pageidauja ir Lietu
vos žmonės. Musų draugai 
socialdemokratai labai no 
retų žinių iš LSS. judėjimo. 
Jie nurodo net ir kokią me
džiagą reikėtų rinkti, pa
vyzdžiui :

1. LSS programos įsta
tai, konferencijų ir suva
žiavimų nutarimai.

2. LŠS sukurtų organiza
cijų (LDLD ir kitų) įstatai, 
nutarimai ir tt.

3. LSS veikėjų fotografi
jos, suvažiavimų nuotrau
kos.

4. LSS sukurtų organiza
cijų tinklas, kaip plačiai jos 
veikė, kiek turėjo kuopų ir 
kiek turėjo narių.

5. LSS spauda ir periodi
niai leidiniai.

6. LSS ir kova, su ęarizmu 
Lietuvoje, kova dėL Klaipė-, 
dos ir Vilniaus.

7. LSS kova už Lietuvos 
nepriklausomybę.

8. LSS ir kultūros darbas: 
chorai, spektakliai ir tt.

9. LSS ir jos santikiai su 
Lietuva didžiojo karo metu.

10. LSS. santikiai su ki
tom organizacijom. Ameri
koje ir Lietuvoje, , , ura

11. Bendra liethvių dar- jus? 
bininkų būklė Amerikoje.

12. LSS ir jaunimas, mo
terų judėjimas.

13. Santikiai su Amerikos 
Socialistų Partija.

Vienas žymus socialde- Ties Kubilių kaimu, ant 
mokratas pataria sudaryti į Kalvių-Stakliškių vieškelio, 
net organizaciją tai medžia
gai rinkti. Jis rašo:

“Medžiagos liuosu ir geru 
noru n'esurinksite. Tam tini 
but organizacija ir reikia 

i sukelti pinigų. Turint lėšų, 
galima butų pastatyti žmo
gus, kuris perrašinėtų do
kumentus (padarydamas

Socialistų Sąjunga ir paskui 
jos sukurta LDLD išleido 

!daug knygų, kurių knygy
nuose šiandien jau nebėra, 
bet pas senus sąjungiečius 
da gali būti. Gali but taip 
pat senų “Kovos” ir kitų so
cialistinių laikraščių nume
rių. Vis tai brangi medžia
ga ir ją būtinai reikėtų su
rinkti, pakol ji da nėra žu
vusi.

Taigi draugai, kurie turi 
tokios medžiagos, , kaip 
aukščiau nurodyta, padaly
tų labai gerai prisiųsdami 
ją “Keleivio” redakcijai.

Gali but, kad vėliau bus 
sudaryta kokia nors organi
zacija tai medžiagai tvar
kyti ir globoti. Jeigu ji bus, 
tai “Keleivio” redakcija 
tuomet galės visą susirinku
sią medžiagą perduoti jai. 
Bet kol kas bus, medžiagą 
reikia rinkti jau dabar.

Numaskavo Didelį 
“Patriotą.”

P

neveikimu, kaip kad praeityje neva Vilniaus
buvo? reikalais ir rinko net pini-j

“Musų nuoširdžiu noru yra, I gus tam tikslui, bet kai da- 
kad Tautinė Taryba be jokio bar Smetona Vilnių atidavė 
atidėliojimo imtųsi jai pavesto 
darbo.”
Juokinga, kad tos “tauti 

nės” kompanijos žmonės 
negali išmokti net ir savo 
kalbos kaip reikia. Pavys-1 '!,au5 ‘"W“ KiueuJ džiui, čia cituojamo straips-1 Amerikoje be darbo gyven- 
nio autorius sako: “Mus,,' !■ P° “““į važinėtis, hole- 

.. ... , i Ajiuose valgyt ir būti gerainuoširdžiu noru yra, kad... • s,-. • ,-.bNa kur ius e-irdėiot lietuviu aPsu’edęs- šltaiP &eletV gy- 
bžidi yitoS šitokį &venti tiktai itu-tuolis, o p. V. 
liaud} vaitojant sitoKj jova ,Uždavinys juk nėra mnio.

' ■ ■■................... - ' nierius. Taigi aišku, kad jį
n/r A D A CT A DAC čia turi kas nors finansuoti. MANO r AM ABU!- Šiomis dienomis man te-

Duona eina iš mados. j ko su tuo ponaičiu netyčia 
,ir. , .. . 'susidurti. Pasirodo, kad jis
Duonos musų kasdieni- yra atkaklus tautininkų dik- 

nės duok mums šiandieną. |taturos gynėjas. Bet vistiek 
Tas įrašyta visų tautų pote- ,nemoka jos ginti, nes dide- 

lis užsispyrėlis, nemanda- 
guus, greitai užsikarščiuoja 
ir žmogų'įžeidžia. Šitokiu 
budu, žinoma, nieko neįti
kinsi ir nieko savo pusėn 
nepatrauksi; priešingai, ši
tokiu budu kiekvieną nuo 
savęs atstumsi. i

Jeigu p. V. Uždavinis iš
tikimųjų yra žvalgybos agen
tas, tai jis labai prastai iš- 
1 a v i n t as žvalgybininkas. 
Pradėjus mums kalbėtis 
apie Lietuvą, jis tuoj pradė
jo girti Lietuvos- valdžią ir 
Lietuvos armijos galybę. Aš 
pastebėjau, kad tai nesutin
ka su faktais, nes kaip tik 
lenkai Lietuvai pagrūmojo, 
Smetonos valdžia tuojaus 
nusigando ir išpildė visus-jų 
reikalavimus. Nejaugi Sme
tona butų taip greitai lėrir 
kams pasidavęs, sakau*, jei
gu Lietuvos armija butų to
kia galinga, kaip tamsta sa
kai? Jeigu lenkai pasiųstų 
Kaunui kitą ultimatumą, 
tai Smetona gal ir visą Lie
tuvą sutiktų jiems atsiduoti. 
Tai kaip gi galima tokią 
valdžią girti, sakau aš p. 
Uždaviniui.

Jis taip supyko, kad nete- ( 
ko lygsvaros ir tuoj pradėjo 
koliotis. |

“Tu išgama,” sako, “tu 
skurlė, kaip tu gali iš savo 
brolių taip juoktis? Tavo 
broliai tarnauja Lietuvos 
armijoj, o tu iš jų juokiesi 
Jus čia Amerikoj visi tokie; 
jus tikit, ką, tas šlamštas 
‘Keleiyis’ rašo! Kodėl Lie
tuva negali atsilaikyti prieš 
lenkus? žiūrėk, Etiopija iš- bilietas kainuoja 1 litą 40 e. Ib) 'sudarytų komisiją raš- 
” ’ 1 ’ ‘ itams redaguoti ir spaus

dinti.”
Tai labai rimtas suman.V; 

mas. Mes, amerikiečiai, iki 
šiol apie tai visai negalvo- 
jom. Tuo tarpu seni musų 
veikėjai ]

lenkams, tai ir p. Uždavinys 
apie Vilnių jau nekalba. 
Matyt, tautininkų valdžia 
užlaiko jį čia žvalgybiškais 
tikslais, nes iš savo kiše- 

i niaus žmogus negi galėtų

riuose. Žmonės melsdamie
si neprašo nei sviesto, nei 
paršienos, bet duonos. To
dėl, rodos, duona turėtų bū
ti svarbiausis žmogaus mai
stas. Bet Amerikoje žmo
nės pradeda duonos jau ne- 
bevalgyti. Ją valgo da atei
viai ir šiaip vargingesnis 
luomaš; bet buržuazija duo
nos jąū vengia. Valgyt duo
ną skaitoma jau nusidėjimu 
stalo etiketai. Man rodos, 
kad tai yra .pradžia tautos 
išsigimimo.

Įsikando asfaltą.
Seniau lietuvių poetai ra

šydavo apie pąukštelius- 
čiulbunelius, apie rūtas ir 
mėtas, o dabar įsikando as
faltą. Ar kur reikia, ar ne
reikia, asfaltas visuomet už 
liežuvio jiems užsikabina. 
Štai, vienas tų, atsiprašant, 
poetų rašo “Musų Vilniuje” 
apie vilniečius Kaune ir 
tuoj pradeda nuo asfalto: 
Krinta gėlės ir gula asfalte — 
Jie atvyko! Jie eina! Jie čia! 
Supa minios koloną jų baltą, 
Kaip dangus supa žiedą nakčia-

Kam čia tas asfaltas įtep- 
tas, turbut ir pats poetas ne
išaiškintų. Kad jau to asfal
to Lietuvoje daug butų, tai 
butų gal prasmės apie jį ra
šyti; dabar gi tik Kaune jo 
truputis įkrėsta, ir tas da ne 
savas, bet parvežtas iš Mek
sikos (todėl dažnai vadina
mas “meks-faltu”) !

Kokiems tat galams apie 
tą juodą smalą eilėraščiuose 
kalbėti? Jeigu jau rūtos ir 
mėtos modernistams netin
ka, tai tegul rašo bent apie 
durpes, apie bekonus ar 
apie cukrinius runkelius. 
Tai bus bent savo produk
tams reklama. Kodėl jiems 
taip pakvipo svetima sma
la? Raudonas Pipiras.

KAIP TOLI NUO KLAI
PĖDOS IKI KITŲ LIE

TUVOS MIESTŲ.

Atstumas nuo Klaipėdos 
iki kitų miestų čia yra pa
duotas kilometrais, būtent:

Iki:
Alytaus ...........
Biržų .........
Dotnuvos .i?..;.
Joniškio ....... ..
Jonavos ......
Kaišedorių ......
Kalvarijos ......
Kaimo ................
Kazlų-Rudos ..
Kėdainių .......
Kretingos .........
Mariampolės ..
Mažeikių ......
Obelių ...........

i Pagėgių .............
Panevėžio ......
Radviliškio ......
Rokiškio ...........
Šiaulių ............
Tauragės ......
Telšių ........... .
Ukmergės ......
Utenos ...........
Vievio ................
Virbalio ...........
Vilkaviškio ......

i Žaslių ................
Važiuojant Lietuvos gele- po 2-4 egzempliorius). To- 

žinkeliais, 3-čios klasės bi- i kiais <’ 
lietas kainuoja tarp 5 ir 6 galima butų leisti naudotis 
lietuviškų centų už kilomet-! tiems, kurie ką nors rimtės- 
rą. Pavyzdžiui, iš Klaipėdos nio rašys apie Amerikos lie- 
į Alytų yra 462 kilometrai tuvių gyvenimą. Taigi, tū

kil.: 
462 
277 
237 
209 
281 
341 
400 
323 
360 
250

384
148
338

.. 240
.. 186
.. 324
.. 166
.. 117

95
.. 317
. 331!
.. 366
.. 410
.. 392
.. 369

dokumentų nuorašais

Sullivanas, kuris tyrinėja 
“slaptąją veiklą,” pats esąs 

šnipas ir fašistas.
Kelios dienos atgal tūlas 

Sullivan atsidarė Bostone 
ofisą ir pradėjo kviesti visus 
patriotus, kad jie pasakytų 
jam, kiek jie žino komunis
tų. Kaip pradėjo pas jį eiti 
visokie patriotai, kaip pra
dėjo nešti “informacijas,” 
tai pasirodė, kad “gerų” 
žmonių Amerikoje jau be
veik ir nėra; beveik visi 
“komunistai” arba šiaip 
“raudoni.” Universitetų ir 
kolegijų profesoriai, stu
dentai, unijų organizatoriai, 
rašytojai, aktoriai — visi 
“komunistai,” visi “raudo^- 
ni.”

Bet štai, išeina seenon 
Labor’s Non-Partisan Lea
gue ir parodo, kas per “pa
triotas” yra tasai Sulliva
nas, kuris visuomenės pini
gais šmeižia visą šviesesnią
ją Amerikos visuomenę. Pa
sirodo, kad tas didis “pa
triotas” nesenai yra dirbęs 
geležinkelio kompanijoms 
kaip šnipas prieš darbinin
kų unijas; kad jis nesenai 
da atvirai sėbravo su fašis
tais ir 1936 metais dalyvavę 
slaptam šmeižtų vajuje 
prieš prezidentą Roosevel- 
tą. j

Tas žmogus, kuris tyrinė
ja “ardomąją veiki ą(”.nese- 
nai da “pats yra buvęs ardą} 
mosios veiklos centrinė- fi
gūra,” sako Nepartinė Dar? 
bo Lyga. Kokią teisę jis turį 
tyrinėti ir šmeižti visuome
nės darbuotojus ir švietė-

TRAKŲ APSKRITYJE 
BANDĖ NUSIŠAUT AME 

RIKIETIS LIETUVIS. 
Ties Kubilių kaimu,

liepos 29 d. revolveriu norė? 
jo nusišauti Juozas Laukaii- 
skas, gimęs Amerikoje 1912 
metais, o dabar gyvenęs 
Alytaus apskrity, Merkinės 
valsčiuje. Žudėsi dėl sun
kaus gyvenimo. J. Lankaus
kas yra elektros monteris. 
Pirmiau buvo susilaužęs ko
ją, o vėliau iš ligoninės iš
ėjęs nerado sau pragyveni
mo. Lankauską žmonės ra
do gulintį griovy dar gyvą, 
o šalia jo žolėse ir užsprin
gusi revolverį. Žmonęms

ir bilietas kainuoja 23 litus retų būti organizacija, kuri: pradėjus jį kalbinti, Lau- 
90 centų. Iš Klaipėdos iki, (a) parūpintų lėšų medžią- kauskas prašė jų, kad jį pri- 
Kretingos yra 23 kilometrai, gos paruošimui ir spaudai; baigtų.

silaikė du tūkstančiu me-j ---------------—
tų. . . ” I Šanchajaus žiniomis, Han-

Aš sakau: 1 kau miestui ginti kiniečių
“Taip, išsilaikė, pakol jos karvedys Čian Kai-šekas 

niekas nenorėjo. O kai Mus- sutraukęs 1,000,000 karei- 
solinis užsinorėjo, tuoj ir vių. Nelengva bus japonams 
paėmė.” šitokią armiją apgalėti. pradeda jau mirti nėra.

__ Šalia buvo parašy
tas atsisveikinimo lapelis. 
Tuojaus buvo pranešta poli
cijai ir Lankauskas nuga
bentas į Žiežmarius pas gy
dytoją Maguną, kuris jį ap
žiurėjo ir rado peršautus 
plaučius. Gyvybei pavojaus
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ląjunga ir paskui I

LDLD išleido ;
], kurių knygy- 
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
AUDĖJŲ UNIJOS KOVA SU KOJI- I

PANIJOS ŠNIPAIS. 1
Gimsta Naujas Jūrių Milžinas.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

sais varguolių ašaras gėrė; I 
kurie aukavo rsavo žmonas 
ir nekaltas dukteris, — tie 
nemoka duoklių ir veda 
šlykščiausią propagandą 

; prieš uniją. Čia užvirė baisi 
dirbtuvėj j kova.
. . I Darbininkai per metų me-

Lawrence, Mass.
Dvejose American Wool

en Co. dirbtuvėse, Wood ii 
Ayer Mills, jau gyvuoja ii 
veikia unija. Algų išmokė
jimo dienomis unijos orga
nizatoriai eina <” 
nuo mašinos prie mašinos, ......  __ ____ __
kalbasi su darbininkais,_ stu- < tus gyveno ir dirbo didžiau-
dijuoja jų sunkią padėtį ir 
kartu kolektuoja unijos duo
kles. Todėl unija auga, stip
rėja ir kasdien vis gilyn lei
džia šaknis. Tą jau mato ne 
tik patys darbininkai, bet 
taip jau pajuto ir darbinin
kų išnaudotojai. Todėl pra
sideda aštri kova tarp uni
jos ir bosų.
Tyrinėtojams tenka patirti 

pasibaisėtinų dalykų ir, 
kuomet ateis laikas, viskas 
bus iškelta viešumon, čia 
manoma atidengti antrą 
Chicagos “Raistą.” Lawren
ce’o raistas gali but da įdo
mesnis, nes darbo žmonių 
siurbėlės šiais laikais nau
doja jau “moksliškus” bu
dus savo aukom spausti. Ži
noma, vyriausi audimo pra
monės valdovai, kurie sėdi1 
ant Wallstrycio, nežino kas 
dedasi Woodmilej ant pir
mo aukšto tarp karštuvų, 
ant trečio tarp staklių, ant 
ketvirto tarp sukimų, ant 
penkto ir ant šešto prie vil
nų sortavimo. Jie tik žiuri 
kiek liks pelno, kiek gaus 
dividendų, arba kiek nuo
stolių bus. O kas dedasi tarp 
tų milžiniškų mašinų—jie 
nieko nežino. Bet bus pri
versti sužinoti, nes unija 
provokatorius suvaldys. 
Unija tai atliko kitur, atliks 
ir audimo pramonėje.

Štai kokia Lawrence yra 
padėtis: daugely skyrių kas 
penktas darbininkas yra bo
sas, kas penktas bosas jau 
vyresnis bosas ir tt. Ruime 
dirba 700 darbininkų ir ten

’SKR1TYJE 
IŠAUT AME 
LIETUVIS.
i kaimu, art 
kių vieškelio, 
veiveriu nore- 
lozas Laukas- 
neriboję 1J11 
įbar gyvenęs 
ity, Merkinės 
dėsi dėl siu- 
i. J. Lankaus- 
■os monteris 
susilaužęs ko- 
š ligoninės iš- 
au pragyveni- 
ią žmonės ra- 
>vy dar gyvą, 
•e ir užsprin- 
Į. Žmonęms 
aįbiuti, Lau- 
jų, kad JI1 pri
buvo oarasy- 
ūmo lapelis, 
pranešta poli- 
uskas nuga- 
arine pas gy- 
i, kuris jį ap- 
lo peršautus 
rbei pavojaus

šioj priespaudoj, buvo per
sekiojami ir išnaudojami, 
visuomet kentė baimę. Bet 
kada tik Lawrence’o darbi
ninkai mėgino kovot ir gin
tis nuo išnaudotojų, kiek
vieną kartą buvo parbrokŠ- 
ti, kiekvieną kartą geriausi 
jų kovotojai buvo išvejami 
iš darbo ir iš miesto, nes po 
kiekvieno streiko drąsuo
liam nei vienoj dirbtuvėj 
darbo nebuvo. Jie turėjo 
j ieškoti naujos gūžtos, nau
jos vietos laimėti duonos 
kąsnį.

Baimės perimtiems iki 
kaulų darbininkams sunku 
buvo atsigauti. O bet gi jie 
jau pradeda pabusti, atsi
gauti ir stoja veikimo eilės- 
na.

Nereikia manyti, kad vis
ką atliks vieni unijos orga
nizatoriai : suorganizuos 
uniją, iškovos geras darbo 
sąlygas, iškeps karvelius ir 
padės mums ant stalo val
gyti. Ne, taip negali but. Vi
si sąžiningi ir dori darbinin
kai privalo stoti petys į petį 
darban. Visų pirma atliki
me savo pareigas, užsimo
kėdami narines duokles; ra
ginkime viens kitą punktua
liai jas mokėti; reikalauki
me viens iš kito parodyti sa
vo narystės knygutes; ste
bėkime kiek štampų Į kny
gutę yra įlipinta. Buri pilnu 
unijistų yra garbė ir parei
ga.

Kuris darbininkas 
unijos knygutės ir gauna 
kiek nors dirbtuvėj dirbti, 

yra apie 175 bosai? Visoj reikia pasiteirauti, kodėl jis 
dirbtuvėj 8,000 darbininkų nemoka savo duoklių? Jei 
—500 bosų dykaduonių. Jų " ““ ,‘*ii
algos nuo 50 dolerių iki 
$250 į sąvaitę. Jie suėda ne 
tik kompanijos metinį pel
ną, bet ir darbininkų mizėr- 
nas algas.

Negana to. Bosai, kurie 
turi galią samdyti ir atleidi
nėti, darbininkus, varo že
miausios rūšies šmugelį. 
Darbininkui darbas reika
lingas palaikymui savo gy
vybės, užlaikymui savo šei
mos.- O šiais sunkiais lai
kais’sunku darbą gauti, to
dėl'kiekvienas žiuri į bosą, 
kad darbą gauti ir potam 

. daro viską, kad darbe išsi
laikyti. čia jau ir prasideda 
visokios rūšies .šmugelis,

Kacla ūdija pradėjo v'eik- 
ri/tiii pirmučiausia išgavo iš 
kompartijos koncesiją pa
dalinti darbą, kiek jo yra, 
įvisiems darbininkams ly
giai. Tuomi tapo nukirsta 
viena siurbėlės galva. Antra 
koncesija — bosas nepriva
lo atleist darbininką iš dar- 
bo be svarbios priežasties; 
čia antrą galvą nurito. Tre
čia koncesija — kiekvienas 
darbininkų išrinktas atsto
vas, jei jo darbo skyrius 
dirba, turi pirmybę savo lai
ką išdirbti — čia vėl tapo 
pažabota bosų sauvalė. Pir
miau aktyvius darbininkus 
išvydavo iš darbo, o dabar 
aktyvus turi pirmybę. Ket
virta ir svarbiausia koncesi
ja išgauta, tai įleidimas 
dirbtbvėn unijos organiza
torių kolektuoti iš darbinin
kų narines duokles. Šitas 
unijos laimėjimas išjudino 
visą gyvačių lizdą.

Sąžiniški darbininkai mo
ka savo duokles gana punk
tualiai. Bet tie, kurie laižė 
boselių batus, kurie šnipinė
jo, provokavo ir išdavinėjo 
susipratusius darbininkus; 
kurie iš vienos taurės su bo-

štai kaip išrodo statomas naujas “Leviathan,” kuris turės užimti senojo “Leviathano” 
vietą. Bus tai didžiausis ir gi eičiąusis keleivinis laivas, kokį Amerika yra kadi nors tu
rėjusi. Jame bus vietos 1,219-kai keleivių. Jis yra statomas Newport News, Va., laivų 
dirbtuvėse ir bus gatavas ateinančių metų liepos mėnesi. Jis tarnaus United States Lines 
firmai.

Kriaučių susirinkimas.
Rugpiučio 24 buvo kriau

čių 54 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas. Žmonių prisi
rinko nemaža; mat, dabar
tiniu laiku darbai eina ne
kaip, tai kiekvienas žingei 
dauja kas naujo kriaučių 
industrijoje.

i Iš atstovų pranešimų teko 
patirti, kad šįmet visa dra
bužių gamyba yra sumažė
jusi. Pernai per aštuonius 
mėnesius pagaminta dau
giau kaip septyni milionai

čauskienė ir M. Veliučkie- 
nė. Einant darbams prastai, 
Šolomskienė ir Garbačaus- 
kienė sudarė “bendrą fron
tą,” kad atsikratyti Veliuč- 
kienės. Tas reikalas atsidū
rė net kriaučių lokalo Pildo- 
mojoj Taryboj, kuri patvar
kė, kad visos dirbtų lygiai ir 
santaikoj. Bet kol kas tei
giamų rezultatų nesimato; 
dvi pirmosios vis atakuoja 
trečiąją. Kuo šita “vaina” 
baigsis, da sunku pasakyti.

Tos dirbtuvės darbinin
kai tokiom peštynėm nepa-

tą patį laiką vos keturi mi
lionai. Beveik trečdaliu ma
žiau negu pernai.

1 • Lokalas išrinko Į rugsėjo 
16 ir 17 dienom šaukiamą 
New Yorko steito CIO uni
jų konferenciją tris atsto
vus, A. Bubnį, Ch. Kundro
tą ir J. Buivydą, kad jie at
stovautų musų lokalą. Tos 
konferencijos tikslas yra į- 
steigti visu New Yorko stei
to darbo unijų Tarybą. To
kia taryba (Council) egzis
tavo po ADF vadovyste, bet 
dabar ji jau nustojo vertės, 
nes daug ADF unijų- eina 
su CIO.

darbdavius, tai butų pagir
tinas dalykas; bet kuomet 
vaina vedama prieš tokius 
pačius darbininkus, tai jau 
peiktinas reikalas. Nesutiki
mus reikėtų išrišti gražiuo
ju. Vytautas Katilius.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo biznio susirinkimas.

neturi

jis neišgali užsimokėti, rei
kia prie jo atsinešti labai 
simpatiškai ir jam kiek ga
lint padėti visame kame. Jei 
darbininkas dirba, bet duo
klių nemoka, patirti kodėl? 
Jei pasirodys, kad jis bijo 
boso, tai tokį reikia pertik
rinti, jog šiandien nereikia 
boso bijoti, ir jei jis turės 
unijos knygutę, tai prie uni
jos jo darbas bus geriau už
tikrintas, negu ne unijisto. 
Bet jei pasirodys, kad jis 
plusta uniją, biaurioja uni
jos organizatorius ir mėgina 
įrodinėti, : kad Unija, nieko 
nenuveikė įr nenuveiks, tai 
jau bus , aišku, kad jis yra 
bosų čebatlaižis, o gal ir tik
ras provokatorius. Reikia 
sužinot tokių vardus, jei ga
lima adresus, ir priduot uni
jos raštinei. Savu laiku jie 
visi bus išvilkti viešumon.

Yra tokių, kurie apsimeta 
darbininkų “užtarėjais” ii 
net “revoliucionieriais,” o 
bet gi bliuznija prieš vieną 
bei kitą unijos darbuotojus.

KENOSHA, WIS.
Dviejuose piknikuose.

Rugpiučio 28 dieną pas 
mus buvo apvaikščiojama 
nepriklausomos Lietuvos 20 
metų gyvavimo sukaktis 
Alfredo Parke. Nuvažiavau 
ir aš, žinoma, su p. Juozu 
Macnorium. Bet pirma su
stojom Pennoyer Parke, nes 
čia buvo Chicagos socialistų 
piknikas. Pasisveikinom su i 
draugais, išsigėrėm alaus,1 
pasakėm ačiū ir nuvažia
vom pažiūrėt kito pikniko, 
kur kartu dalyvavo ir Bend 
ras Frontas. Žmonių buvo

dau čia d. Malalą iš Wauke
gan, Ill., draugus Radavi- 
čius, draugus Paberskius, F. 
Jankauskus, F. Povilauskus, 
P. Veivikius ir daug kitų. 
Nei justi nepajutom, kaip 
pradėjo temti ir atėjo laikas 
namo važiuoti.

Darbai musų Kenoshoj 
eina silpnai ir daug žmonių 
vaikščioja be darbo, ypač 
jaunimo. ' C. K. Braze.

Kaip kas metai, taip ir 
šiais metais yra dedamos 
pastangos, kad piknikas bu
tų pasekmingas, ir rengėjai 
tikisi turėti didelį pikniką.

Darbai Lowelly po bisku- 
tį gerėja, bet toli gražu ne
pasiekė savo pirmesnių lai
kų. Vietinis.

DETROIT, MICH.

LOWELL, MASS.
SLA. 173 kuopos piknikas 

Piliečių Kliubo parke.
Lietuvių Piliečių Kliubas

cinkevičius ir miesto advo
katas J. P. McEvay. Ką ku
ris kalbėtojas sakė, aš čia 
neminėsiu, nes užimtų per
daug vietos, tik pasakysiu, 
kad publika daugiausia plo
jo draugui Martinui, kuris 
dabar progresyvių sąrašu 
“runija” ant šerifo. Ir man 
rodos, kad jam yra gera pro
ga rinkimus laimėti, nes vy- 

Tokie yra tikri vilkai avies J’as teisingas ir darbštus, jau 
kaily — provokatoriai. Du trečią terminą tarnauja mie- 
tokie nesenai tapo išmesti sto taryboj. Rinkimuose jį 
laukan iš unijos ir vienas jų rems visi susipratę darbi- 
tuojaus pasirodė Methuenų ninkai, o ypač unijistai. JĮ

daug, oras gražus. Apie 3 (čia gyvuoja jau keliolika Į 
valandą d. W. B. Juzėnas metų. Nors nariais jis' nė*-a' 
paprašė publikos, kad susi-1 labai skaitlingas, bet į Kliu-' 
rinktų prie platformos. Pir- i bą priklauso visi pažanges- ( 
miaukia šv. Petro ir “Lyros” ni lietuviai. Dirbdami vie- 
choraj sudainavo Amerikos 
himnį. Paskui prasidėjo 
prakalbos. Kalbėjo “Vii- laikyti. Ten yra erdvi sve- 
nies”' redaktorius d. Abe- tainė šokiams ir visa tai ne
kas, Kenoshos miesto tary- į toli nuo Lakeview Parko, 
bos narys d. Martinas-Mar- j Dracut, Mass., tik 4 mylios 

:---------------------nUQ Lowe]Ji0 miesto.
Šiais metais Kliubui gerai 

sekasi, nes parkas išnuomo-

Dirbdami vie
ningai, jie turi įsigyję gra
žią vietą vasaros piknikams

policijos nuovadoj, polici- 
janto uniformoj. Kitas dar 
šliatižioja apie darbininkus 
ir bando juos demoralizuo
ti. Žinoma, jam tas nesise
ka, nes jau numaskuotas. 
Tokių dar daug yra ir juos 
reikia atsargiai tėmyt, su
rinkt žinias ir pranešt uni
jos raštinei.

Unijos vadai jau įrodė, 
kad jie žino ką-daro ir todėl 
verti pasitikėjimo. Stokim 
su jais į darbą, ųes jie dirba 
musų naudai. Visi bendro
mis spėkomis stokim kovon 
prieš bosų čebatlaižius, pro
vokatorius ir visokius unijos 
priešus. Audėjas.

pažangus lenkai ir 
todėl mums, lietu- 
jį da labiau reikia

remia 
italai, 
viams, 
remti, nes jis musų tautietis, 
geras lietuvis ir pažangus 
vyras.

Ilgai šitam piknike tačiau 
nebuvau. Grįžau vėl pas 
draugus socialistus. Vos tik 
įvažiuoju parkan, ogi drg. 
T. Rypkevičius jau važiuoja 
namo su savo šeimyna. 
Klausiu, kodėl taip greit? 
“Turim but Chicago] ant ki
to pikniko,” atsako jis mail. 
Paspaudėm rankas ir palin
kėjau laimingos kelionės.

Socialistų piknike susiti
kau daug senų draugų. Ra-

lietuvių, tai svetimtaučių, 
bet vis yra keno nors pikni
kas.

Reikia pažymėti, kad ir 
piknikų rengėjai išeina su 
geru pelnu. Nors vietos kle
bonas yra labai nusistatęs 
prieš Kliubo parką ir jokių 
savo parengimų čia nelaiko, 
ir draudžia kitas organiza
cijas, kurios yra po jo glo
ba, bet tai nedaug Kliubui 
kenkia. Moterų Pašalpinė 
Draugija, kuri jau senai ne
buvo laikiusi pikniko Kliu
bo parke, šiais metais turėjo 
savo pikniką jau čia. Mote
rims jau senai reikėjo taip 
padaryti, vietoj minkyt5 
karvių pajus ant farmų, 
daug geriau laikyti pikni
kus tinkamoj ir švarioj vie
toj.

Ateinantį nedėldienį ir 
SLA. 173 kuopa rengia sa
vo metinį pikniką Lietuvių 
Piliečių Kliubo parke, Dra- 
eut, Mass. Nuvažiavimas te
nai labai parankus, nes 
Lakeview avė. iš Lowellio 
nuveda tiesiai į parką.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Skyriaus Raportas.

Šis raportas yra iš musų 
skyriaus veikimo nuo 1937 
metų 1 kovo dienos iki 1938 
metų 1-mos liepos dienos.

Pajamos:
1937 metų 5 liepos pikni

ko pelnas .............. $78.50
1937 metų 26 rugsėjo pik

niko pelnas .......... $25.53
1938 m. 19 vasario kon

certo pelnas .............'$92.58
1938 m. 9 balandžio susi

rinkimo aukos .......  $32.70
Draugijos ir kuopos su

mokėjo į Vykd. Komiteto 
iždą .......................  $23.00

Draugijos ir kuopos su-' 
mokėjo į vietinio komiteto 
iždą .....’........ ......j $15.00

LŠS. 116 kuopa^aukavo 
politiniams kaliniams $5.00

Už pard. literatūrą $8.00 
Nuo seniau ižde buvo pi

nigų ........................ $75.80

BALTIMORE, MD.
Unijos ir politika.

Musų mieste rūbų siuvė
jai nedirbo apie 3 mėnesius, 
bet lugpiučio pradžioj pra
dėjo siūti; vieni siuva dau
giau, kiti mažiau. Gerai, 
kad musu valstijoje praves 
tas įstatymas bedarbiam:’ 
mokėti po keliatą dolerių į 
sąvaitę. Kurie turėjo 1937 
metais uždirbę apie 15 šim-

Rugpiučio 26 buvo Ame- tų dolerių, tai tokie netekę 
rikos Lietuvių Piliečių Kliu- darbo gaudavo po 15 dole- 
bo biznio susirinkimas. Na- rių į sąvaitę. Tokia pašalpa 
rių nedaug teatsilankė, nes mokama per 16 sąvaičių, 
paprastai lietuviai nėra biz- jeigu bedarbis negauna dar- 
nieriai, tai jie menkai rupi- bo. Mažiau uždirbusiems, 
naši net ir savo biznio reika- mažiau ir moka.
lais. Tas labai negerai. Juk Siuvėjai, būdavo, susėdę 
kiekvienas susirinkimas yra ant laiptų tik ir žiūrėdavo, 
svarbus ir kiekvieno kliubė- kada laiškanešys jiems “če- 
čio pareiga turėtų but jį lan- kį” atneš. Tai yra didelė pa
kyri. rama darbininkams; bet

Šis susirinkimas buvo itin daugelis jų mano, kad taip 
įdomus. Biznio sekr. F. Vai- reikia, ir tas įstatymas pats 
tukaitis padarė platų prarie- atsirado. O ne, unijos ir po- 
šimą apie antro ketvirtdalio, litinės partijos senai jau ko
metų biznio stovį. Pasirodo, vojo už nedarbo apdraudę 
kad nors laikai blogi, viskas ir senatvės pensiją. Bet, de- 
brangu, bet ALPK biznis ei-1 ja, daugelis da ir dabar ne- 
na vidutiniškai. J. Karpus, nori prisidėti prie tokių ko- 
Kliubo menedžerius, irgi vų už geresnes reformas, 
pažymėjo savo raporte, kad - • 
laikai blogi, bet, palyginus 
musų biznį su kitų bizniais, 
mes visgi einame pirmyn.

Aleksa n d r a s Velička, 
ALPK. biznio vedimo pir
mininkas, pažymėjo, kad 
reiktų daug ką pagerinti 
Kliube, bet atsižiūrint į blo
gus laikus, pagerinimai vis 
atidėliojami. Tačiau kaip 
kas vistiek tapo pagerinta. 
Žemutinėj svetainėje*. įdėta 
ventiliacijos inžinukas, kas 
labai pagerino „svetainę. Jis 
ragino Kliubo narius, kurie 
priklauso kitose organizaci
jose, kad jie rekomenduotų 
savom organizacijom sam
dyti ALPK svetainę. Nes 
ALPK namas ir biznis yra 
visų Brooklyno lietuvių nuo
savybė, tad Brooklyno lietu
viai ir turėtų rūpintis, kad 

I visi parengimai butų ren
giami Kliubo name, o ne 
kbr kitur.

( Musų Kliubas šiame susi
rinkime nupirko Maspetho

Kliubo išvažiavimo 10 tikie- 
tų. šįmet Įsigyveno graži ir 
pagirtina ma<la,j kad viena 
organizacija nuo kitos pasi- 
perka parengimų tikietų.

Šiame susirinkime tapo 
nutarta, kad ALPK. metinė 

i vakarienė butų rengiama 
Naujų Metų vakarą. Su
prantama, šis klausimas eis 
į visuotiną narių susirinki
mą. Tikimasi, kad nariai už- 
girs biznio susirinkimo nu
tarimą. Nors susirinkimas 
buvo neskaitlingas, bet jo 
nuotaika ir tvaria buvo 
nuoširdi ir gera.

Dabar musų mieste eina 
atkakli kova'tarp kandida
tų į senatorius ir gubernato
riaus. Nominacijos bus rug
sėjo 12 d. Unijos ir šiaip pa
žangus žmonės į senatorius 
rėmė dabartinį kongresma- 
ną Davidą J. Lewisą. Mat, 
Lewis stoja už darbo žmo
nių reikalus, o dabartinis 
Marylando senatorius Ty- 
dings yra didelis reakcijo- 
nierius ir Roosevelto prie
šas. Taigi visi. Baltimorės 
lietuviai piliečiai eikite bal
suoti ir balsuokite už Davi
dą. Jeigu norime geresnių 
reformų, tai Reikia rinkti 
geresnius žmope’s Į-valdžią. 
Ant gubernatoriaus, kandi
datuoja Howard'Jacksonas 
ir Herbert R. O’Conor. 
O’Conor yra pažangesnis ir 
darbininkai turėti] balsuoti 
už O’Conorą į guberna
torius. Netaip svarbu, kas 
bus gubernatorium, bet už 
Tydingą nei vienas nebal
suokit. Baltimorietis.

. I IViso labo pajamų $356.11 Lietuviu Amerikos Piliečiu
Išmokėjimai: '** >......... •............................-

Vykdomajam Komitetui 
Amerikos Lietuvių Kongre
so reikalams ir Ispanijos 
respublikos gynėjams nu
siųsta ...,........ ,.....  $219.81

Nusiuntimo lėšos $1:14 1
Svetainė susirink. $30.'0C
Masinio mitingo išlaidos 

buvo ....................... $27.00
Telegrama į Lietuvą $4.34
Skyriaus sekretoriaus iš

laidos ................................ 95

BITĖS ĮGILTA MIRĖ 
MOTERIS.

Chicago, Calif.—šį pane- 
dėlį čia bitė įgylė Mrs. Myth
ic Conoly. 24 metų amžiaus 
moterį. Už pusės valandos 
įgilta moteris mirė.

Išviso išmokėta $283.24 
Skyriaus ižde šių metų 
liepos buvo da $72.87.
Valdyba:

P. Jočionis, pirm.
1 J. Overaitis, sekr;

J. Besasparis, iždin.
Knygų peržiūrėjimo ko

misijos narys:
Z. Kazlauskas.

1

Vaina Manelio ir Bilokovo 
dirbtuvėse.

Pas Manelį dirba trys ran
kovių siuvikės, Domininko 
Šolomskio žmona, Garba-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI TšSIGfiRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER. MASS.
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Pasikalbėjimas
Į Maikio su Te1 Išrodo ch- puž™as- Si ..ynų v.J.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

1928 me-Į o daktaro kvotėjo vietoje čioje vietoje. Pereitais me- 
. Gi tais Anglijoje buvo 1,122 

•K streikai, palietę 596,000 dar- j 
bininkų. Per tuos streikus ______

Anglijoj darbininkai prara- j Paprastai tėvai mano, 
do 3,420,000 darbo dienas. kūdikio laikiniai dantys turi vi- 

Čekoslovakijoje buvo 438 sai maž*. reikamę: kadan/ \5f 
streikai, kurie palietė 647,- ’skrinJa ir. > ™ vie^ ,lsdy^8 
801 darbininką. Čekoslova- klt1'Jie. pam’ršta' kad,ka^? 
. ... •• 1 foie I q i Ir i n i o i rlonrvc arrwri VnHi

RugpiuČlO 27, me-iu uamaru nvuueju vi<
tais, 15 valstybių Paryžiuje paliktas Dr. Palevičius. Č1 
iškilmingai pasirašė Kel j D-ras J. Kaškevičius išrink- 
loggo-Briando nepuolimo ‘ ” ” ’ ’
paktą. Tai buvo 10 metų at
gal. Nuo to laiko tą paktų 
pasirašė da 61 valstybė. Ta
čiau pasirašius tą dokumen
tą, per 10 metų Japonija už
griebė Kinijos Mandžiuriją, 
Italija pasiglemžė Etiopiją, 
Voikietija aneksavo Austri
ją. Ir visa tai padaryta be 
karo paskelbimo. Be karo 
paskelbimo Japonija dabar 
plėšia Kiniją (jau antru 
kartu). Italija ir Vokietija 
su generolu Franku prieša
kyje žudo ir terioja Ispani
jos respubliką. Visa Europa 
šiandien stovi kaip ant pa
rako bačkos ir bile valandų 
gali eksplioduoti į visąpa- 
saulinį karą. Ką gi tuome' 
reiškia visi tie paktai ir jų 
pasirašymas, kuomet niekas 
jų nepildo? Nieko!

tas iždininku. Duotos kelios 
vietos ir jaunesniems žmo
nėms. Nors menkas pasisu
kimas, bet visgi šioks toks 
kryptelėjimas nuo giminių 
valdžios A. D. Susivieniji
me. , Geriau negu nieko. 
Nors vadai ir pyksta, ir 
“durniuojasi,” bet visgi 
“dumiu” nurodytas ydas po 
truputį taiso.

KŪDIKIO DANTYS.

Rašo Dr. C. Z. Vezel’is.

Vokiečiai po Čekoslova
kijos valdžia nerimauja. Jie 
šiomis dienomis taip pasi
pūtė, kad viešai pasisakė

Ar jis

' —Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, tėve!
—Sei, Maik, ar tu girdė

jai, kad nuo Smetonos atva
žiavo da vienas paslas A- 
merikon? Vaiskavas esąs 
žmogus, patpeibelio ciną 
turįs. Ar tas teisybė?

—Taip, tėve, girdėjau, 
kad atvažiavo.

—Tai ką jis čia darys? 
Ar tik nenorės iš manęs vy
čių vaiską atimti?

'-—Aš manau, tėve, kad jis 
atvažiavo tave pamokyt.

—O ką grinorius gali se
ną amerikoną pamokint, 
vaike. Kažin da, ar jis moka 
j strytkarį įlipti.

—O gal jam stiytkarin ir 
nereikės lipti.

—Nu, tai kaip? 
pekščias vaikščios?

—Gal automobilium va
žinėsis.

—Vistiek, Maike, aš ne
galiu išfigeriuot, kam čia tie 
mandrapicieriai reikalingi. 
Ar nebūtų geriau, kad pri
siųstų iš Kauno kokį tautiš
ką bekoną?
.—Kaip matau, 

vęs, tėve, 
triotas, 
daugiau vertini, kaip uni
formuotą Smetonos adju
tantą.

—O
koks čia mums pažitkas iš tų 
uniformuotų Smetonos pas- 
lų. Ve, vienas važinėjasi po 
Ameriką su mašinka ir trau
kia visų Amerikos lietuvių 
pikčerius. Na. o pasakyk, 
kam tie pikčeriai jam reika
lingi? Kibą sudės į žvalgy
bos albumą. Dabar vėl ki
tas atvažiavo. Ir pavardė 
kažin kokia čiudna — Obo- 
levičius, ar kaip...

—O kodėl ji tau nepatin
ka, tėve?

—Kad ne lietuviška.
—Bet ką tu žinai, tėve, 

kas jis per vienas. Gal ir ne 
lietuvis.

—Dac rait, Maike, Lietu
voj dabar visokio svieto pri- 
vyso. Ve, vakar atvaižiavo iš 
krajaus 
Smerties Susaidės staršas 
maršalka, 
Kaune dabar žmonės gieda 
šitokią karunką: 
čia, kur ponai balevoja, 
Tingiai uteles ropoja, 
Garnys godžiai rija angį, 
čia tėvynė mano brangi.
šičia 
Šičia 
Naši 
čičia
Vieni gaudo peoviaką, 
Kiti šoka krakoviaką : 
Každa žiema dla mnie milą, 
Bylo polską ziemia byla, i

tai iš ta- 
visai nekoks pa- 

jeigu tu bekoną

pasakyk, Maike,

musų Ščestyvos

tai sako, kad

nosį riečia Kaunas, 
miestas musų slaunas, 

bratsi po jevreiski 
keikia policeiskį.

—Taigi matai, Maike, ka- ginklu “ginsiąsi” nuo Čeko- 
da Kaune žmonės gieda ši- slovakijos “marksistinės 
tokias karunkas, tai nėra valdžios.” Diplomatai sako, 
dyvų, kad iš Obelinių tenai kad toks sudėtų vokiečių 
pasidaro Obolevičiai. Ale 
visgi dyvai, kad jau kelinti 
metai Smetonos valdžia tra- 
jina atlietuvinti nelietuviš
kas pavardes, bet Obolevi- 
čių vistiek negali atlietuvin
ti ir Smetona apsitenka to
kius žmones savo paslals 
Amerikon. Ar tai ne dyvai, 
Maike?

—Gerai, tėve, bet kokią 
tu išvadą iš to nori padaryt?

—Aš, Maike, norėčiau

marksistines

pareiškimas atrodo lyg į pu
čą prieš Čekoslovakijos val
džią. Šiomis dienomis Nu- 
remburge vokiečių’ naciai 
šaukia savo partijos suva
žiavimą. Anglija mano, kad 
suvažiavime Hitleris gali 
griežtai pareikalauti Čeko
slovakijos pasidavimo, kaip 
kad su Austrija buvo. Ang
lijos ministeris John Simon 
įspėjo vokiečius, kad Angli
ja bus priversta kariauti, įei

Prie Tautų Lygos gyvuo
ja Tarptautinis Darbininkų 
Biuras. Tas biuras surinko 
apsčiai duomenų iš darbi
ninkų kovų lauko 1937 me
tais.

Išleistoj savo apžvalgoj 
tas biuras sako, kad devy
niolikoje valstybių 1937 me
tais buvo 10,267 streikai, 
kuriuose dalyvavo 4,223,- 
994 darbininkai. Per tuos 
streikus darbininkai nusto
jo 50,755,454 darbo dienas. 
Vien Šiaurės Amerikoje bu
vo 4,740 streikų, kurie pa
lietė 1,860,621 darbininką. 
Per tuos streikus Amerikos 
darbininkai nustojo 28,424,- 
857 darbo dienas.

Lenkija streikais užima 
antrą vietą po Amerikos. 
Lenkijoj buvo 2,103 strei
kai, kuriuose dalyvavo 545,- 
165 darbininkai. Per tuos 
streikus Lenkijos darbinin
kai nustojo 3,297,105 darbo 
dienas.

Anglija nors industrijinė 
šalis, bet streikais stovi tre-

kijoje darbininkai prarado 
8,982,257 darbo dienas.

Australijoje buvo 242 
streikai su 96,173 dalyviais, 
kurie nustojo 557,111 darbo 
dienų.

Kanadoje buvo 274 strei
kai su 71,905 darbininkais, 
netekusiais 886,393 darbo 
dienų.

Kitos šalys įeina iš eilės: 
Argentina, Belgija, Kinija, 
Danija, Estija, Suomija, Ai
rija, Naujoji Zelandija, Pa
lestina, Rumunija, Šveicari
ja ir Suvienyta Pietų Afri
ka.

Williamas Greenas, Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas, pradėjo lyg ir 
atsikvošėti po dviejų metų 
kovos prieš radikališkesnes 
unijas. Porą metų atgal, ši
tas džentelmanas išmetė 9 
dideles darbo unijas. To pa
sekmėj susikūrė CIO orga
nizacija. Per du metu tarp 
tų dviejų organizacijų ėjo 
karas. Letvisui vadovau
jant, CIO išaugo j spėką ir 
didį. Tas privertė W. Gree- 
ną rimčiau kalbėtis. Gali
mas daiktas, kad tarpe CIO 
ir ADF įvyks vienybė.

DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.
parašyt Smetonai proseni ja £u J’e Pu^s Čekoslovakiją, 
ir pasakyt, kad jis atšauktų Įr po to-pareiškimo, Anglį-
iš Amerikos visus savo pas
ius. Verčiau tegul atsiunčia 
mums bekonų, tai turėsim 
bent tautiško pasilko. O tie 
paslai tik sugadins tautinin
kų partijai biznį Amerikoj. 
Jau Skrantų seime jie gavo 
į kailį už Smetonos me
dalius, o toliau da šlekčiau! 
gali būti. Taigi paimk alup- 
ką, Maike, ir parašyk tokią 
gromatą į Kauną.

—Šitą darbą, tėve, galės 
atlikti tau ir zakristijonas. 
Man jau reikia eiti mokytis.

—Ūkei, Maike!

Reiškiu giliausios užuojau
tos Januškų šeimai.

Chicago, 111.—Per “Kelei
vį” teko sužinoti, kad drg. 
N. Januška neteko savo vie
nintelio gyvenimo džiaugs
mo, kuris jo viltį buvo aukš
tai iškėlęs. Mirė jo vientur
tė dukrelė Lydija. Leiskite 
man išreikšti savo užuojau
tos žodį, nors per spaudą, 
nes aš gerai suprantu tėvų 
širdies skausmą didžiausio 
liūdesio valandoj.

Lydiją aš pažinau kai ji 
buvo dar maža mergelė. Ta
da ji jau buvo daug žadanti 
muzikoje. Tėvas labai rū
pestingai domėjosi jos atei
timi. Ir dabar, kada šeimos 
židinys jau pražydėjo, tai 
to sunkiai su'aukto šeimos 
džiaugsmo tėvai nebeteko. 
Gaila ir man jos, todėl reiš
kiu draugams Januškams 
savo užuojautos žodį.

V. B. Ambrose.

ŠĮMET MAŽIAUSIA PAR
DUOTA ŠALDYTUVŲ.

Šįmet labai nusmuko elek
triškųjų šaldytuvų biznis. 
Septyniolika kompanijų, 
kurios gamina Jungtinėse 
Valstijose elektriškus šal
dytuvus, šįmet per liepos 
mėnesį pardavė vos tik 95,- 
154 šaldytuvus, -tuo tarpu 
kai pernai tuo pačiu laiku 
buvo parduota 192,052, o 
užpernai—206,019.

jos kariškas laivynas išplau
kė į Šisturės Jurą karo prati
mus daryti. Atrodo, jog ka
ras taip arti, kad bile valan
dą milionai vyrų pradės vie
ni kitus žudyti. Jei kils ka
ras, tai daugiausia nukentės 
biednuomenė.

Rugpiučio 26 sukako ra
šytojui Theodorui Dreise- 
riui 67 metai amžiaus. Jis 
yra stambus šių dienų Ame
rikos rašytojas. Jis yra pa
rašęs daug realistinių nove
lių. Buržuaziniai kritikai 
smarkiai jo raštus kritika
vo, kad jie perdaug išjuokiu 
bažnytininkus. Labai mažai 
atsirado tokių kritikų, ku
rie jį sveikino kaipo realis
tinį rašytoją. Kada reporte
riai paklausė, ką jis mano 
apie kritikus, jis juos pagy
rė, tik pridėjo, kad tie kriti
kai dažnai pastebi kūriny 
smulkius dalykėlius, o stam
bių trukumų ar perdėjimų 
neįžiūri. Jo nuomone, kriti
kai didžiumoj kritikuoja 
paviršutiniai. Jam esą pikta 
žiūrėti j tuos knygų apžval
gininkus ir laikraščių leidė
jus, kurie deda žymių auto
rių knygų apžvalgas kartu 
su visaįjprastų autorių kuri
niais, kas žemina geresnius 
autorius ir jų kurinius. Jo 
nuomone, laikraščiuose tu
rėtų vieną dieną tilpti rink
tiniu rašytojų kurinių ap
žvalgos, o kitą dieną antros 
rūšies rašytojų peržvalgos. 
Tai jau perdaug išlepintas 
noras.

Kaip ką gali laimėti ir 
■ eretikai komunistų tarpe. 
Prieš Amerikos Darbininkų 
Susivienijimo suvažiavimą 
Centro Biuras buvo numa
tęs Aleną Jaškevičiutę į ka
sininkes, o Dr. J. Ji. Kaškę- 
vičių į daktarus kvotėjus. 
Bet Ch. Pušynui užmynus 
C. B. ant kulnų už monopo- 
lizaciją organizacijose va
dovaujamų vietų, reikalai 
pakitėjo. Alena Jaškevičiu- 
tė “neapsiėmė” į iždininkes,

Kaip džiūsta žemės pa- 
viršis.

Tūli mokslininkai pradė
jo tirti sausrų prįežastį. Sau
sros pradėjo kartotis vis 
dažniau ir kas sykis jos da
rosi vis pragaištingesnės. 
Atsimenam 1936 metų saus
rą, kuri sunaikino kelias 
valstijas Jungtinėse Valsti
jose ir Kanadoje. Paskui 
panaši nelaimė palietė Da
niją, o dabar nuo sausros 
kenčia Anglija. Taigi tie 
mokslininkai, kurie jieškojo 
sausrų priežasties, prieina 
išvadą, kad keliais pastarai
siais metais pradėjo keistis 
žemės klimatas. Nors iš lėto, 
bet sistemątingai pradėjo 
džiūti žemės naviršis. Ki
taip pasakius, kas metai 
mažėja vandens ištekliai 
žemės paviršy. Nekurtose 
vietose ežerai pradėjo ma
žėti, o kai kurie ir visai iš
nyko. Svarbiausia šito prie
žastis esanti ta, kad žmonės 
išnaikino daug girių. Be to, 
paskutiniais laikais sustip
rėjo ir saulės spinduliai. Da
bar saulė ištraukianti iš že
mės trygubai daugiau van
dens, negu 25 metai atgal. 
Prof. Stabbing, didelis šitos 
srities autoritetas, nurodo, 
kad dėl saulės spindulių su
stiprėjimo pradėjo smarkiai 
plėstis ir Sacharos dykuma 
Afrikoj. Patirta taip pat, 
kad ir druskinis ežeras (Salt 
Lake) Utah valstijoj žy
miai sumažėjo. Apie 20 me
tų atgal jo plotas turėjo 1,- 
980 keturkampių mylių, o 
šiandien jau tik 1,740 ketur
kampių mylių. Vadinas, per 
20 metų ežeras sumažėjo 
240 keturkampių mylių,

Bet štai da ryškesnis pa- 
vyzdis. Anglų kolonijoj Af
rikoj 1849 metais Livingsto- 
nas rado ežerą, kurį jis pa
vadino Ngami vardu. Jis tą 
ežerą išmatavo ir nustatė, 
kad jis turėjo 70 mylių ilgio 
ir 9 mylias pločio. Bet 1916 
metais tas ežeras turėjo jau 
tik 20 mylių ilgio ir 4 my
lias pločio. O kai anglų 
mokslininkų ekspedicija nu: 
tyko patikrinti tą ežerą

1936 metais, tai jo vietoj ji 
rado jau tik sausą slėnį.

Panašus reiškinyš paste
bėta ir Centralinėj Afrikoj 
ir su garsiuoju Čado ežeru. 
1850 metais ant to ežero 
kranto buvo pastatytas mie
stelis; gi 1916 metais tas 
ežeras buvo jau tiek nuse
kęs, kad iki miestelio buvo 
apie 20 mylių. Gi dabar at
stumas tarp to ežero ir mies
telio siekia jau 36 mylių.

Kaspijos jura, kurion te
ka garsioji rusų Volga, irgi 
eina mažyn, nors ir netaip 
sparčiai. Nuo to laiko, kaip 
pradėta stebėti jos nuseki- 
mas, ji sumažėjo jau apie 
10 nuošimčių.

Išeinami iš to, kas čia pa
sakyta, kai kurie mokslinin
kai daro nelabai džiuginan
čių išvadų. Jie tvirtina, kad 
mūsiškėj žemėj jau prasi
deda organinės gyvybės ny
kimas. Prof. Stabbing yra 
linkęs manyti, kad šitokio 
likimo bus susilaukusi ir 
Marso planeta., Marso kana
lai, kuriuos galima matyti 
per žiūronus ir nuo žemės, 
esą veikiausia buvusių tenai 
gyventojų darbo vaisiūs: 
maltiečiai kasė tuos, kana
lus, kad galėtų aprūpinti 
vandeniu išdžiuvusias vie
tas.

Prof. Stabbing yra

Apie Leonido Krasino 
milionus.

Nelabai senai spaudoje 
pasirodė sensacija, kad bu
vęs Sovietų Rusijos diplo
matas, Leonidas Krasinas, 
1917 metais padėjo užsie
nio bankuose 37 milionus 
aukso rublių. Krasinui mi
rus, tas turtas buvo užaugęs 
jau iki 60 milionų aukso ru
blių (mat, prisidėjo nuo
šimčiai). Tais turtais, sako
ma, dabar naudojasi Krasi
no giminės, kurie gyvena 
Paryžiuje. Krasino duktė, 
kuri nesenai Paryžiuje ište
kėjo už franeuzų kunigaikš
čio de la Rochefoulcauld’o, 
sakoma, įnešė savo vyrui 
20,000,000 aukso .rublių pa- 
sogos.
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ke jų dantys yra blogi. Apie 
devyniasdešimt nuošimčių kti-i 
dikių tarpe minėtų metų -turi 
blogus dantis, vienas trečdalis 
kūdikių turi votis burnoje. Eg
zaminavimas mokslainėse’ šitą 
patvirtina. Mažiausiai pusę kū
dikių ligų galima prašalinti pri
žiūrint jų dantis.

Trečia. Kada kūdikis ne lai
ku pameta laikinius dantis žan
dikaulis neišauga pakankanjai 
drūtas. Tikrieji dantys išdygsta 
nevietoje, jie buna kreivi ir 
trumpi, šitaip sudygę, dantys 
greitai puna, kadangi užlaikyti 
juos švariai yra labai sunku, o, 
ne švarus dantys greičiau puna 
ypač pas kūdikius.

ir aplei-1 Ne tik kad šitaip sudygę dan- 
I tyt greitai puna, bet jie sudar- 

kudikio ko kūdikio veidą ir pakeičia jo' 
išraišką.

Jei kūdikis netenka priešaki
nių dantų, tas neretai kenkia 
kalbos aiškumui ir kartais tas 
neaiškumas pasilieka ant visa-

kad

tais laikiniai dantys stovi kūdi
kio žanduose iki dešimties ir 
dvylikos metų ir kūdikis jais 
kramto maistą iki tikrieji iš
dygsta.

Kūdikio laikiniai dantys yra 
taip svarbus, kaip ir tikrieji 
Išpuvę laikiniai dantys ne tik 
kenkia sveikatai, bet gadina 
tikruosius dantis. Pažiūrėkim 
kas atsitinka, jei laikiniai dan
tys yra neprižiūrimi 
džiami.

Pirma, nešvarus 
dantys greitai puna, o su išpu 
vusiais ir skaudančiais danti
mis kūdikis negali maistą su
kramtyti ; nesukramtytas mais
tas apsunkina vidurius, nes pu< 
siau perkąstas maistas 
virškina, žmogus vartoja mais- | 
tą dėl palaikymo savo kūno, o 
jei dantys yra išpuvę ir skau
dus, tad sukramtyti maistą vi
sai negalima. Toks asmuo eina 
silpnyn ir lieka vergas įvairių 
ligų. Kūdikis reikalauja maisto 
ne tiktai palaikymui savo kūno, 
bet ir dėl augimo. Jei laikiniai 
dantys yra išpuvę, jie sugadina 
tikruosius dantis ir su išpuvu
siais ir skaudančiais dantimis

nesi- | dos.
Kūdikių laikinius dantis rei

kia gerai prižiūrėti, jei norima, 
kad jie turėtų gerus tikruosius 
dantis, nes pirmieji kūdikio 
dantys yra fundamentas antrų
jų dantų. Jei namo fundamen
tas blogas, namas susikraipo, 
tas pats yra ir su kūdikio laiki
niais dantimis, jei jie yra blogi 
—žandai susikraipo.

Yra pageidaujama, kad moti- 
------- --------------- ---------- | na nėščia būdama prižiūrėtų 
kūdikis negali prirengti maistų savą maistą ir sektų gydytojo 
dėl kūno palaikymo ir augimo, bei dentistd patarimų. O kudi- 
Iš šitos priežasties kūdikio ku- kiui sulaukus dviejų ir pujsės 
nas negali augti kaip 
Kūdikis 
pagauna 
kurios iš 
dos.

Antra;
oantys užnuodija kūdikio sistej skaudantis dantys. Kad’-jpraša- 
mą, kūdikis nustoja energijas linti kūdikio baimę, nereikia' 
mokytis, atsilieka moksle .ir laukti iki jo dantis pradės škau-i 
daugiausia serga sekančiomis dėti. Patėmijus mažiausią sky- 
ligomis: kokliušu, tymais ir dif- lutę dantyje reikia ją užtaisyti., 
terija. šitomis ligomis kūdikiai 
daugiausia serga tarpe penkių prašalinsit skausmą, baimę ir 
ir dvylikos metų, nes tame lai

reikia, metą, nuvestų jį pas dantų gy- 
lieka silpnas, greitai dytoją, kad jis apžiurętų jo 
įvairias ligas ir kai dantis, ir nelauktų iki, jie pra- 

jų pasilieka ant visa-'dės puti bei skaudėti.
Į. Paprastai kūdikis*'bijo dantif. 

išpuvę ir su votimis gydytojo. Priežastis baimėj-yrą

Šitaip prižiūrint kūdikio dantis

sulaikysi! dantis nuo puvimo.

KAS IŠRADO MŪSIŠKĘ ABĖCĖLĘ?
Kiek yra istorijai žino

ma, pirmutiniai raštą pra
dėjo vartoti egiptėnai. Jie 
rašė jau 3,000 metų prieš 
Kristaus gimimą. Bet jie ra
šė da ne raidėmis, o tam tik
rais ženklais, paveikslėliais. 
Kuomet egiptėnas norėjo 
raštu pasakyti “jautis,” tai 
jis nupiešdavo jaučio pa
veikslėlį. Tokia buvo abėcė
lės pradžia.

Vėliau ją žymiai pageri
no fenikai. Jie nustatė 22 
raidžių abėcėlę, ir kiekvie
nai raidei davė kokio nors 
gyvulio ar daikto vardą. 
Pirmutinę raidę (A) jie pa
vadino jaučio vardu. Jautis 
'enikų kalboje vadinasi 
alef, todėl ir raidė A pas 
uos buvo alef. Antrąjį abė

cėlės ženklą (B) jie pavadi
no bet, kas jų kalboje reiš
kia namą. i .

Vėliau iš fenikų šitą abė
cėlę priėmė graikai. Mokin- 
damiesi ją skaityti, jie-rab 
džių pavadinimus jau tru
putį iškraipė. Vietoj sakyti, 
tad A, B yra alef, bet, grai
bai skaitė: alfa, beta ir tt. 
Todėl kai kuriose kalbose 
abėcėlė ir šiandien vadinasi 
alfa-beto vardu, kas reiškia 
A. B. Lietuvių žodis “abe 
celė”.yra paskolintas iš L.. 
\ų “abecadlo,” nors lenkai 
vartoja taip pat ir žodį “al- 
fabet.”

Ir taip, kilusi iš Egipto, 
gerėjusi per Fenikiją, paš
tui per Graikiją, ir visur 
no truputį -keičiama ir tobū- 
inama, abėcėlė išsiplėtojo 

jo visą pasaulį.
Šiandien jau kiekviena 

:auta turi pritaikiusi' abecė-' 
lę prie savo kalbos reikala-

vimų. Iš europiečių, dau
giausia raidžių savo abecė-i 
lėj vartoja rusai, b mažiau
sia—italai. ■ i . • j 

Štai palyginimas: ■ 
Rusų abėcėlėj yra 41 rai

dė.
Lietuvių kalboj, skaitant 

su akcentais, 31 raidė- be 
akcentų—23.

Ispanų—27. , • i
Anglų—26.
Vokiečių—26.
Graikų—24. į .
Franeuzų—23.
Lotinų—22. , . ‘
Italų—2Q.
Azijos tautų abėcėlės yra 

žymiai painesnės, Pavyz
džiui:

Hebrajų abėcėlėj yra 22, 
raidės.

Arabų—28. , i
Persu—32.
Turkų—33.
Indų (sanskrito)—50. i.
Japonai turi net dvi abė

cėlės. Viena, vadinama ka- 
tanaka, skiriama vyrams; 
kita gi, žinoma kaip hirana- 
gė. taikoma moterims.

Bet kebliausią abėcėlę 
turi kiniečiai! Kinietis turi' 
išmokti nemažiau kaip 3,- i 
000 savo “abėcėlės” ženk
lų, kad galėtų vidutiniškai 

abe-j skaityti. Mokytas kinietis 
len- l turi žinoti net iki 40,000

Ženklų, - ;
(Iš “Fact Digest.”)

Italijos valdžia oficialiai 
prisipažino Anglijos pą< 
siuntiniui Romoje, kad da
bar ji siunčia Ispanijon ge
nerolui Frankui daugiau ka
reivių ir karo medžiagos, 
negu iki šiol siųsdavo. O 
Anglija vis skelbia “nesiki
šimą.”’ . i " ' ,

Tyrinę

šiomis dienomis Phil 
niŲ buvo paskelbę b;i 
rėžimo .ir šuniško ma 
tai kalinius nubausti. 
Ws uždarė į aklinas c 
dančiu garu. Keturi k 
ti baisiai apdeginti. D; 
Earle liepė šitą skand 
nubausti, šitą žvėriška 
ir miesto vyriausybė. 
Hiiladelphijos įstaigų 
kuroro padėjėjas Bo 
William Mills.
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Kaip Lietuva Ruošiasi Dalyvauti Pa
saulinėje New Y or ko Parodoje.

Ateinančiais metais New , ri galimai tiksliau atvaiz- 
Yorke atsidarys Pasaulinė 
Paroda, kurioj dalyvauti y- tiki urnoje yra ir 
ra kviečiamos visos pašau- kas jį charakterizuoja. To
lio valstybės. Lietuva taip kio tikslo Lietuva siekė Pa- 
pat gavo pakvietimą ir jau ryžiaus Parodoje ir rezulta- 
pradėjo parodai ruoštis. Ry-jte gavo daugybę pagyrimų 
šium su tuo šionjis dienomislir premijų (prizų),'- tarp jų 
New Yorkan atvyko.iš Lie- patį aukščiausį-pažymėjimą 
tuvos p-lė M. Avietėnaitė, į (grand prix) 
generalinė Lietuvos ’

duoti savo kraštą koks jis 
parodyti

darbus, susijusius su Lietu
vos dalyvavimu šioj Pasau
linėje Parodoje. Neabejoju, 
kad tas prielankumas, kurį i 
aš čia patiriu, bus suteiktas 
ir p. Budriui.” (

TRUMPOS ŽINIOS

Vyriausieji Europos Karo Gandų Vaidintojai.

■
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BECĖLĘ?
opieėiij, dau- 
ų savo abecė- 
sai, b mažiau-

) už savo sky- 
val-'riaus sutvarkymą. Kaip Pa- 

džioš komisarė parodos rei- ryžiuje, taip ir New Yorke 
kalams. Ta proga parodos Lietuvos paviljonas nebus 

Grover Wha- -prigrūstas visokių prekių, 
bet bus atsižvelgta perdėm į 
jų kokybę.

Pirmam aukšte planuoja
ma garbės salė, kur dide
liais moralais, žymių Lietu- 

' vos dailininkų pagamintais, 
bus atvaizduota Lietuvos 
praeitis. Tos salės gale bus 
didelis žemėlapis, vaizduo
jantis Lietuvą jos didžiau- 
sios galybės metu, kuomet 
jos teritorija siekė nuo Bal
tijos iki Juodųjų Jurų. 
.Svarbiausioje vietoje bus 
Vytauto Didžiojo stovyla. 
Tam pačiam aukšte bus at- 

I vaizduota atgimusios- Lietu
vos kultūrinė raida, jos or- 

deikis padėkojo šeiminiu- ganizacinis gyvenimas ir lt. 
kui už malonų priėmimą ii ir taip pat bus turizmo ir 
pareiškė, kad Lietuva su sporto skyriai.
džiaugsmu priėmė pakylėti-; Visas antras aukštas pa- 
mą dalyvauti I asaulineje vejarnas Lietuvos žemės 
Parodoje, stengsis parodoje pramonei ir prekybai, 
pasirodyti kuogeriausiai n per “Lietuvos Dieną” bus 
mano, kad ir pati daug “° įnscenizuotos ‘Tabaigtu- 
galės joje pasimokyti. | vės,” kur žiūrovas galės su- 

Federalinis pakomisaras jsipažinti su musų, kaip že- 
Spollard savo žodyje taip mės ūkio krašto, liaudies 
pat pasveikino p-lę M. Avie-1 dainomis, šokiais ir papro- 
tėnaitę. Sako: “LI__ .".___ i
koje taip pat turime moterį 
parodos komisarę ir turim 
Darbo Departamento sekre
torę Miss Frances Perkins, 
kuri nuoširdžiai sveikina 
Liletuvos generalinę komisa
rę kaipo vienintelę svetim
šalę moterį komisarę ir linki 
jos kraštui ir jai geriausios 
klotiėš besiruošiant prie pa
rodos/’

• P-lė M. Avietėnaitė padė
kojo p. G. Whalenui ir visai 
parodos vadovybei už paro
dytą Lietuvai didelį prie 
lankomą. Lietuva neateina 
į Pasaulinę Parodą konku
ruoti su didelėm valstybėm 
—tai ne jos užduotis. Ji su
pranta parodos tikslą ki
taip: kiekviena valstybė tu-

pirmininkas, 
Įėji, 30 rugpiučio surengė 
oficialiems Lietuvos žmo
nėms priėmimą. Dalyvavo: 
p. žądeikis, p-lė M. Avietė
naitė ir p. Budrys su žmona. 
Iš parodos komiteto, be jo 
pirmininko, dalyvavo admi 
rolas W. H. Standley, staty 
bos skyriaus architektas S. 
Voorhees, parodos federali
nis pakomisaras 
Spollard ir kiti.

Pusryčiaujant, 
pirmininkas Whalen pasvei
kino lietuvius ir pareiškė sa
vo pasitenkinimą, kad Lie
tuva dalyvauja parodoje.

Lietuvos atstovas p. Ža- 
deikis padėkojo č - ■

federali-
Charies

parodos

Mes Ameri-1 čiais. Lietuva duos savo di
rigentą ir šokių instrukto
rių, o pačią programą įvyk
dyti tikisi gauti pagelbos iš 
Amerikos lietuvių. Mano
ma. kad chorą galės suda
ryti apie du tūkstančiai dai
nininkų. Be to, bus keli šim
tai šokėjų.

P-lė Avietėnaitė baigė 
savo kalbą šiais žodžiais: 
“Dar kartą dėkoju už nuo
širdų priėmimą ir visokerio
pą pagelbą, kurios jau turė
jau progos patirti iš paro
dos vadovybės. Deja, man 
pačiai čia teks būti tik trum
pą laiką.' Man nesant, visos 
pareigos atiteks Lietuvos 
generaliniam konsului p. J. 
Budriui, kuris vykdys pavil
jono statybos ir kitus vietos

ūmas:'
ėj yra 41 rai- !

Tyrinėja Kalinių Spirginimą.

,lboj, skaitant
31 raidėj be

i abėcėlės yn 
snės, Pavyz-

ecėlėj yra 22

trito)—50.
i net dvi abe- 
vadinama b- 
ama vyrams: 
1 kaip hirana- 
loterims.
usią abėcėlę 

Kinietis turi 
žiau'kaip 3.- 
jcėlės” ženk
li vidutiniškai 
lytas kinietis 
et iki 40,000

"act Digest")

Šiomis dienomis Philadelphijos kalėjime keli šimtai kali
niu buvo paskelbę bado streiką, dėl nežmoniško kalėjimo 
rėžimo .ir šuniško maisto. Kalėjimo vyriausybė nutarė už
tai kalinius nubausti. Drąsesniems nulupo drapanas ir nuo- 

' pus uždarė j aklinas celes, paskui prileido į tas celes ver
dančiu garų. Keturi kaliniai buvo sušutinti mirtinai, o ki

lti baisiai apdeginti. Dabar Pe nnsylvanijos gubernatorius
Earle liepė šitą skandalą ištirti ir kaltininkus tinkamai 
nubausti, šitą žvėrišką kalėjimo viršininkų darbą tyrinėja 
ir miesto vyriausybė, čia parodytas iš kairės į dešinę: 
Philadelphijos įstaigų inspektorius Donovan, miesto pro
kuroro ,padėjėjas Boylje ir to baisaus., kalėjimo . galva 
William Mills.

žia oficialiai 
Anglijos pa
loje, kad da-' 
Ispanijon ge
li daugiau ka- 
) medžiagos, 
siųsdavo. 0 
elbia “nesiki-

Jungtinių Valstijų juo
dašimčiai, kurie dabar tyri
nėja “prieš-amajrikonišką” 
veiklą, “surado,” kad prie 
tos veiklos priklauso: prezi
dento Roosevelto žmona, 
metodistų bažnyčios vysku
pas Cushman, buvęs New 
Jersey gubernatorius Hoff
man, Vassar kolegijos pre
zidentas prof. McCracken, 
North Dakotos senatorius 
Frazier, Minnesotos guber
natorius Benson, daugybė 
mokytojų, profesorių, rašy
tojų ir kunigų, kurie tik 
priešingi fašizmui.

Hitleris uždraudė “gryno 
kraujo vokiečiams” vartoti 
žydiškus vardus. Prie tokių 
vardų priskaitomi: Abner, 
Jonathan, Abigail, Denny, 
Dan. Sichem, Jezebel, Chin- 
kė, Šemkė, Šprincė, Chaikė 
ir tt. Iš viso paskelbta 275 
“nekošerni” vokiečiams var
dai. Taigi ne vien tik Lietu
voje pavardės “lietuvina- 
mos.” Fašistai visi “patrio
tai.”

Trockis Meksikoj rašo 
Stalino biografiją. Buvęs, 
Sovietų karo komisaras tiki-' 
si užbaigti savo veikalą per, 
4 mėnesius. Kitą knygą' 
Trockis rašo apie Leniną, 
su kuriuo jis įkūrė Sovietų 
Rusiją. Knyga apie Leniną 
busianti užvardyta: “Rusi
jos Revoliucijos Tėvas.” J

Treji metai atgal India- Pereitą sąvaitę New Yor- 
nos valstijoj 8 metų vaikas, kan atvyko popiežiaus dele- 
Clifford Gain, norėjo šautu- gacija, kad pąkelti į “šven- 
vu pagąsdint savo motiną ir tasias” davatką Prancišką 
ant vietos ją nušovė. Perei- Cabrini, kuris buvo gimusi 
tą sąvaitę jį taip pat “gąs- Italijoj, bet darbavosi Ame- 
dindarpa^” nušovė jo 10 me- rikoje 
tu amžiaus brolis.

Ar Europoje dabar bus iš
vengta karo, ar ne, tai priklau 
sys daugiausia nuo šitų žmonių, 
kuriuos matome šiame vaizde. 
Svarbiausi vaidmenį šituose ka
ro ganduose vaidina Hitleris, 
kuris užsispyrė, kad pietiečiams 
(sudetams) vokiečiams Čeko
slovakijoj butų duota pilna au-

tonomija, kas reikštų laisvų na
cių provinciją čekoslovakų res
publikoj. čekoslovakai tam prie
šingi. Tam priešingos ir vokie
čių darbininkų organizacijos. 
Bet šito akyplėšiškai reikalau
ja vokiški patriotai Čekoslova
kijoj, kuriems vadovauja Hitle
rio agentas Konrad Henlein. Jis

čia parodytas iš kairės, su aki
niais, o pats Hitleris vidury, su 
čali-čaplino ūsais. Iš kairės, su 
cilinderiu ant galvos, yra reak
cininkas Chamberlainas, kuris 
suka Anglijos politiką fašistų 
pusėn. Iš dešinės, viršutinėj 
kertėj, Anglijos užsienio reika
lų ministeris Halifax.

Francuzijos premjeras 
Daladier pasakė: Jei kils 
karas, tai Francuzijos prie
šai bus Vokietija. Vengrija 
ir Italija, o Francuzijos 
draugai bus Anglija, Sovie
tų Rusija ir Čekoslovakija.

Amerikos Mokytojų Są
junga savo konvenciioj pa
siūlė Amerikos Darbo Fe
deracijai, prie kurios ji pri
klauso, kad Federacijos va
dovybe atnaujintų taikos 
derybas su CIO.

Texų valstijos kalėjime 
buvo nužudyti elektros kė
dėj du žmogžudžiai: Gollan 
H. Morgan; kuris buvo už
mušęs savo žmoną, ir Jose 
Polance. kuris nušovė žmo
gų plėšimo metu.

Rudos miestely, Lenkijdj, 
3,000 angliakasių buvo pa
skelbę bado streiką dėl algų 
nukapojimo. Jie užėmė ka- 
svkla ir iškėlė juodą vėliavą 
do streikas iki pergalės.” 
bo streikas'iki pergalės.”

Parvž:uje vėl susirinko 
Pabėgėlių Komisiia, kuri 

(stengiasi surasti vietą Vo
kietijos ir Austrijos žydams 
apsigyventi.

Per rytų.Japoniją pereitą 
sąvaitę perėjo baisus viesu

las. Šimtai namu buvo su
griauta ir,apie 1,000, žmonių 
sužeista.

šešiasdešimts žydų pabė
gėlių iš Austrijos buvo nu
vykę garlaiviu į Suomiją, 
bet Suomijos valdžia jų ne
įsileido.
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.
luodpalviaf, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun- 
čiu i vi»as dalie 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą- 

GEO.
BENDORAIT1S

520 Wilson St..
tVąterbury, Conn.

Vermonto valstijos far- 
meriai pareikalavo iš val
džios atlyginimo už nuosto
lius, kurių jiems pridarė 
stirnos. Valstijos komisija 
prisipažino, kad reikia atly- 

Delegaciją pasitiko ginti $157.75. Stirnos skai- 
i — *.7lctosj viegOjj .valstijos nuosa

vybė, todėl' valstija yra at- 
sakominga ir už nuostolius, 
kokių jos pridaro farmerių 
laukams.

e. L'elegž 
apie 50 davatkų iš New- Yor- 
ko ir New Jersey.

Amerikoje gali kilti gelž
keliečių streikas, nes darbi
ninkų derybos su kompani
jomis sugriuvo. Gelžkelių. ______ _ Japonijos valdžia nusiun-
kompanijos p'areiškė, kad tė Mussoliniui padėkos raš- 
nuo 1 spalių jos nukirs vi- tą, kad jis pritaria sunkiam 
siems savo darbininkams 15 japonų darbui “civilizuo- 
nuošimčių atlyginimo. Apie'jant” Kiniją. Girdi, tiktai 
1,000,000 gelžkeliečių da
bar balsuoja klausimą: 
streikuot, ar nestreikuot?

Kinijos armijos vadas 
Čian Kai-šekas įsakė užda-

Italija, kaip civilizuota ša
lis, pilnai suprantanti japo
nų nešamą “civilizaciją” 
pasauliui.

Arabų kova prieš žydus 
lyti visas “proletariškas or- Palestinoj nesiliauja. Tolyn 
ganizacijas,” kurias Kinijos ji darosi vis atkaklesnė, 
komunistai buvo pradėję Arabus malšina anglų ka- 
organizuoti fronto užnuga- riuomenė. Vien tik 19 rug- 
ry. Uždarytos ir studentų piučio ji užmušė 65 arabus, 
organizacijos, kurioms ko- ---------
munistai vadovavo. 1 Šiomis dienomis geležin

kelio tuneliu Šveicarijon 
buvo įšmugeliuota iš Austri
jos 1,000 žydui

Sir William Seeds, buvęs 
Anglijos ambasadorius Bra
zilijoj, tapo paskirtas amba
sadorium Maskvai.

Jeruzalėj anglai pakorė 
antrą žydą, Marcedają 
Švarcą, kuris nušovė arabų 
policininką. Čvarcas buvo 
policininką. Švarcas buvo 
dai žada ji apskelbti savo 
“šventuoju.”

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausį ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SUy. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją pri
siusimą 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.

Skųsdami ir trukdydami 
federalinės valdžios stato
mą elektros įmonę Tennes
see klony, privatinės elek
tros kompanijos 
valdžiai $13,500,000 
stolių.

Vokietijoj sudužo 
busas, kuriuo važiavo 
kų choras. Trylika kazokų 
buvo sužeista labai sunkiai, 
o 10 lengviau.

Šiaurės Korėjoj, 
nuo Kaigandos, įgriuvo an
glies kasykla, užberdama 
55 angliakasius. Visi žuvo.

PAJ1EŠKOJIMAI
pridarė

nuo-

auto-
kazo-

netoli

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 Fortum* 
Telling Cards. Paklauskite veltui 
kataliogo. OLVANI (7)

43 Banks st., Brockton, Mass.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurges

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Pajieškau VYTAI.IO GRIŽO, pa
eina iš Judriškių kaimo, Tryškių vai., 
Šiaulių apskr. Apie 10 metų atgal 
gyveno Montviloje. Turiu svarbų rei
kalą. Kas žino kur jis randasi, ma
lonėkit pranešti jo adresą, ar jis pats 
lai atsišaukia. J. Trušas (7 

014 Washington st., Norwood, Mass, f

Pajieškau draugo VINCO UIBG, 
paeina iš Suvalkijos, pirmiau gyveno 
Worcester, Mass, už virėją; jau 6 
metai kaip iš Worcesterio išvažiavo, 
girdėjau gyvena Conn, valstijoj. Pra
šau atsišaukti. J. P.

Box 130, East Granby, Conn.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui moteries 

tarp 35 ir 45 metų, gali turėti 1 ar 2 
vaikus, be skirtumo tikėjimo. Kurios 
persiskyrusios neatsišaukite. Aš esu 
našlys, turiu vieną mergaitę 9 metų, 

j turiu 100 akerių farmą ir gerai pra
sigyvenęs. Visi nauji budinkai ir stu- 
ba moderniškai įtaisyta su elektriku 
ir vanduo įvestas. Esu 50 metų am
žiaus, blaivas ir išmintingas žmogus. 
Noriu kad moteris galėtų įnešti apie 
$1,000. (Mano nuosavybė verta $8,- 
000 tai noriu kad ir moteris prisidė
tų.) Prisiųskite fotografiją, pareika
lavus sugrąžinsiu. P. Kalėda,

Rt. 3, Williamston, Mich.

Parduodu 40 Akerių
Geros žemės, molis su žvyru, na ■ 

mas 4-rumų ir sodnas, žvyro kelias, 
5 mailės j miestą. Kaina $700 cash, 
jeigu patiks nuleistu žemiau. (7)

JOE DAUGIRDA
R. 2, White Cloud, Mich.

PARDUODU FARMĄ.
50 akerių, su gyvuliais arba be gy

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

R. F. n. 1, Corry, Pa.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVOJ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271. 
■» '• « ' ------ - ■ ■■ - ■ 1 " ■ .------

i



■eštca Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

DAUGIAU APIE ŽMONIŲ r NUO
TAIKĄ SOVIETUOSE.

m 8£6I ‘‘P L ofoSną -ąg oę

RAŠO P. CVIRKA.

Nesenai teko praleisti po
rą sąvaičių Žemaitijoje, ne
toli Telšių. Žuvaujant, me
džiojant ar vaikščiojant Pa
ežeriais, po miškus teko stv 
si durti su musų kaimo žmo
nėmis. čia noriu patiekti 
keliatą lietuviško gyvenimų 
pastabų, kurios toliau pa
ryškins ir iškels tam tikrus 
kontrastus mums kalbant 
apie naująjį Sovietų žmo
gų. Sakau apie naująjį, nes 
mano supratimu to senojo, 
neraštingo, prietarų, “sa- 
modurų,” popų sujaukto, 
Čechovo Žmogaus futliare” 
tipo jau nebėra, o jeigu tam 
tikras procentas ir pasitaiko 
—jis gyvenimo nedominu^ 
ja-

Tačiau grįšime prie savo, 
artimo širdžiai lietuviško 
žmogaus. Vieną dieną su 
girininku Y. nuklydome j 
paežerę meškerioti. Ruošė
mės jau sumerkti meškeres, 
kai Iš po krūmo išlindo se
nyvas žemaitis, nusiėmė ke
purę, prispaudė ją prie kru
tinės ir tekinas, nulenkęs iki 
žemės žilą galvą, pasileido 
prie musų. Paklaustas, kui 
čia geresnis krantas, jis ne
atsakė, tačiau abejomis ran
komis įsisiurbė į girininko 
ranką ir taikėsi ją pabu
čiuoti. Valandėlę vyko at
kaklios, graudžiai juokin
gos grumtynės. Mačiau kaip 
senas kaimietis stengėsi žūt 
but nutverti ir pabučiuoti 
girininkui nors vieną pirštą. 
Po šios vergiškos procedū
ros abu su girininku pradė
jom gėdyti senelį, kodėl jis 
taip daro. Stengėmės išaiš
kinti, kad dabar, berods, 
pas mus nieks to nereika
lauja, išskyrus seno tipo kle
boną, dar gal kokią poniu
tę — dvarininkę.

—Agi, ponel, įpratau iš 
seno... — prisipažino be gė
dos kaimietis.—O senas pa
protys naujo negadina...

Nors aš stovėjau per ke
liatą žingsnių arčiau kai
miečio, tačiau jis aplenkęs 
mane pirmiausia puolė prie 
toliau stovinčio girininko 
rankos. Netrukus supratau 
ir šią “pagarbos” pirmeny
bę: mat, girininkas buvo su 
uniforma.

Dabar antras pavyzdys, 
jau nebe ; su senu kaimiečiu, 
o’<šu ' jaunu, apsitrynusiu, 
mokslų ragavusiu eiguliu. 
Su tuo pačiu girininku jau 
kitame ežere gaudėme bliz
ge lydekas. Grjžufe iš ežero; 
■mus .pasitiko kalbamasis 
.^jgtilyfe. Apgailestavęs musų 
menką “derlių,” eigulys nu- 
įsivedė mus prie esančio dur- 
įpyri.e griovio. Netrukus jis 
ipasitVėrė žvejybos tikslams 
'pritaikytą samtį — tinklą ir 
bėgiodamas griovio kraštais 
(pradėjo semti iš jo gražius 
jynus. Pasirodo, eigulio bu-’ 
tą ir žvejo, kuris neparduo
tą. žuvies atsargą laikė tam 
reikalui pamoštame griovy
je. Eigulys, ištraukęs apie 
įtrejatą kilogramų lynų, 
juos, kaip dovaną, įteikė sa
vo viršininkui — girininkui.

Ką gi, dovana juk ne ky
šis ir nesmerktinas daiktas! 
Tačiau tai buvo tik istorijos 
pradžia. Visu keliu iki na- 
md eigulys nuolankiai šyp
sojos* su pagarba linkčiojo į ;

įdomesnes Akimirkos iš LDS Sporto Olimpiados.

skvręs, kur prasideda sve
tingumas ir kur baigiasi 
tupčiojimas prieš poną, tie
sioginį ar netiesioginį savo 
viršininką, prieš tas baltas,' 
“daug galinčias” rankas...

Ir, tur but, šimtus analo
giškų scenų jums teko ma
tyti įstaigose, stebėti tas 
dirbtinas, bandančių įsitei
kti “žemesniųjų” šypsenas, 
tą pernelyg išpustą pagarbą 
uniformai. Visos šitos bau
džiavos, rusų priespaudos, 
Įvarų ir klebonijų “etiketo 
ormds” dar ir šiandien len

kia musuose kaimiečių že- 
nesnio valdininko sprandą. 
3et kodėl? Juk, berods, ir 
įprašytas girininkas ir dau 
’■elis kitų inteligentiškų val
tininkų to nereikalauja 
Daugelis net piktinasi šiais 
vergijos likučiais. Ir vis dėl- 
.0 atsakyti galėtumėm to 
paties seno žemaičio žo
džiais:

—Įpratau iš seno... O se
nas paprotys naujo negadi
na...

Tik naivus galėtų man 
daryti priekaištų, kad 
smerkdamas ne savo sir- 
ižiai artimą lietuvišką žmo 
gų, o tik jame teberusinčius 
vergiškumo likučius, im
siuosi pavyzdžių iš svetur.

Keliaujant Sovietu o s e 
veik neteko žmonėse paste
bėti tų feodalizmo, bau
džiavos laikų “mandagu
mo,” nusižeminimo prieš 
turtingesnį, aukštesnį, įta
kingesnį bruožų. Vaikščio
jant po kolchozo kiemą, 
lauką, sveikinantis su pa
prastais kaimiečiais, net su 
piemeniu, batų valytojų, 
jaučiau kažkokį jų veiduose 
ir žvilgsniuose rusintį statu
mą, dargi išdidumą. Jei kas 
ir priėmė arbatpinigius už 
patarnavimą, priėmė juos 
nelinkčiodamas, be to kalto 
drovumo, be “dlinnych po- 
klonov.”

Teko matyti kai prie teat
ro kasos langelio ne iš eilės 
prilindus} aukšto rango, or 
denuotą vyrą griežtai per
spėjo paprastas tramvajaus 
konduktorius ir “aukštesny- 
sis nukaitęs atsistojo į uo- ma iįg-a> nors Sovietų laik- 
degos galą. raščiai kasdien apšaudo to-

IšVykstant mums iš Jaltos kius naujųjų laikų “golovo-
Y * 1 ‘  ______ ' J _ (-1 n r-i 1 O r-i

čia matome keliatą LDS 
sportininkių, kurios dalyva
vo LDS sporto olimpijadoje 
14 rugpiučio, LDS suvažiavi
mo metu, Schenley Parke, 
Pittsburghe. Vaizdelio vir
šuje matosi merginų 100 yar-

dų bėgimo finalas. Skaitant iš dešinės į kairę, bėga: Fra- 
nė Arlisaitė, Ipatija Puniškaitė (abidvi chicagietės), Mil
da škleraitė (šių lenktynių laimėtoja) ir Marytė Gutaus- 
kaitė (abidvi iš Clevelando). Apačioje, dešinėj, parody
ta Zofija Vaiginaitė, kuri laimėjo 60 yardų bėgimo lenk
tynes. Apačioje, dešinėj matosi clevelandietė Marytė 
Gutauskaitė.' laimėjusi šokimą j aukštį.—Courtesy Pitts
burgh Press.

gose, viešbučiuose ir kitur 
nemaža biurokratijos fak
tų. Biurokratizmas, pasiro
do, ne taip lengvai išgydo-

galiu sakyti, kad žmonėse LIETUVIŲ LAISVĖS MY-

degos galą.

nebejauti daugybės tų ver
giškumo, pataikavimo, ke
liaklupsčiavimo prieš “asa- 
bas.” A.

LĖTOJŲ DRAUGIJA 
WAUKEGAN, ILL.

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

Rašytojų poilsio namų, įda- 
vėm tų namų vadovybei nu
nešt išregistruoti pasus. Na
mų vadovybė, neturėdama 
tuo tarpu kito atliekamo 
žmogaus, su pasais į milici
ją pasiuntė kiemsargį. Grį
žę iš pajūrio sužinojome, 
jog kiemsargį kažkas klai
dingai painformavo ir jis 
neišregistravo musų pasų. 
Pasidarė kvaila būklė: mili
cijos nuovada užsidarė, o 
neišsiregistravę mes negali
me keliauti, nors laivo bilie
tai kišenėje, viskas kelionei 
paruošta. Mažai ko truko ir 
mums gręšė pasidaiyti ke
liūtą šimtų rublių nuostolių. 
Poilsio namų direktorius už
sipuolė “kaltininką” kiem
sargį, pavadindamas jį žio
pliu. Tačiau kiemsargis aiš
kiai ir griežtai direktoriui 
atkirto:

—Aš — kiemsargis ir sa
vo pareigas vykdau. O jeigu 
jums reikalingas žmogus 
bėgioti į miliciją — pasi- 
samdykit jį... Žiopliu, patar-

kiekvieną girininko žodį irsčiau, manęs nekrikštyti, da- 
bėgdamas tekinas pirma bar ne tie laikai!
mušu, atkeldinėjo vartus., 
Namų kieme mums papra
šius gerti, jis pasišaukė lau
ke dirbusią žmoną, pats bė
giojo, vėl lydėjo, vėl plačiai 
savo viršininkui atkeldinėjo 
vartus ir linkčiojo, linkčiojo.

Daug kas pasakytų, jog 
čia mes susidurėm su papra
stu, visiems žinomu lietuviš
ku svetingumu. Tačiau rei
kėjo skaitytojui matyti (ir 
manau, kad jis kasdien ma
to panašius daiktus!) šitą ■ 
sceną ir jis lengvai butų at-

. itiapus,” visokius Oblamo- 
vus, unterius Prišibėjevus, 
Pliuškinus, Manilovus iš 
trestų, komisariatų. Tačiau 
nesunku pastebėt, kad prieš 
tokius biurokratus atėjęs su 
reikalu Sovietų pilietis jo
kiu budu nebando atsitrau
kti atatupsčias, o lygiai drą
siai, visomis galiųidrpis prie
monėmis reikalauja savo, 
nebodamas taip vadinamų 
“autoritetų.” Skaitytojui ge
rai suprantama “autoriteto” 
sąvoka, kuri kitose šalyse 
dar tebevaidina tokį žymų 
vaidmenį, prie kurių kabi
neto durų pilietis-žingsniuo
ja zuikelio žingsniu.

Sovietuose neteko paste
bėti kareivį ar žemesniojo 
laipsnio kariškį atiduodant 
pagarbą teatre, gatvėje, 
traukiny aukštesniam laips-. 
niui. Tai vienas iš daugelio 
Sovietų tarpusavio santykių 
bruožų. Pasirodo, jog kari
nio mandagumo formos 
naudojamos tik kariškiui ei
nant savo pareigas. Aišku, 
kad šitokiu elgesiu nesu- 
griaujamas “autoritetas,” o 
tik autoritetizmas, nes apie 
Sovietų armijos disciplinuo
tumą netenka ir kalbėti.

Žmonių santykių srityje, 
jeigu palyginti prieškarinę 
rangų, laipsnių, luomų, “ci
nų” Rusiją su šia diena, 
jaučiamas nepaprastas šuo
lis į demokratizmą. Nega
lėčiau tvirtinti, kad visi ir su 
visais visose Sovietų įstai- ; 
gose ir srityse elgiasi lyg j 
angelai. Bet ką patyriau ir j 
mačiau viešajame gyveni- S

Ir ką gi?! Esmėje kiem
sargis buvo ne kaltas ir po 
jo tvirtai užimtos pozicijos 
direktorius nesmagiai pri
kando lupą.

Tokių statumo, nepri
klausomumo bruožų Sovie
tų gyvenime pastebėsite 
kiekviename žingsnyje: te
atruose, gatvėje, traukiniuo
se restoranuose, tramvajuo
se... Analogiškų pavyzdžių 
galėčiau suminėti dešimtis.

Teko patirti Sovietų įstai-jme, be mažiausio perdėjimo

KASMoterims Pasiskaityt
X M SĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHELSONIENĖ.
Dabar, tiesa, jau prade

dama atviriau ir apie lyties 
ligas kalbėti. Jau net ir ka
pitalistinėje spaudoje, kur 
pirmiau žodis “gonorėja” 
arba “sifilis” buvo baisi 
šmėkla, šiandien jau įsigijo 
pilietinių teisių ir yra viešai 
spausdinamos. Jau atvirai 
pasakoma šitų ligų pavojin
gumas ir žalingumas. Jau 
atvirai kalbama apie apsi
saugojimą nuo jų, gydymąsi 
ir jų išnaikinimą visuome
nėje. O tai, šiaip ar taip sa
kant, yra labai stambus žin
gsnis pirmyn.

Baigdamas turiu pasaky
ti, kad medicinos mokslas 
jau turi labai gerų vaistų ly
ties ligoms gydyti, ypač sifi
liui. O vis dėlto dar ir šian- 

ir tt. Kodėl lyties ligos yis! dien hgos nema?a 
dar tebėra visuomenės aky-iy.asc.\^ nVs P°Ja’ n.emaza Pa- 
se kokia tai paslaptis, apie Gegelių ir bepročių padaro, 
kuria galima tik patylomis ! vlS0.k.^, neJa^^- pa?aulyje 
tekalbėti, o geroje draugi- 
joje” visai tylėti? Kodėl?

Ir gaila, ir kartu juokas 
ima,.............................. _
nors ir gerokai apsiskaitę ir 
jau seniai nebe tuščią galvą 
ant savo pečių nešioją, su 
lytiška liga gydytojo kabi
netan atėję vis dėl to paty
lomis kalba, dairosi, nuo
gąstauja, rodos, kad kas už 
dui-ų prie rakto skylutės tu
pėtų ir klausytų-žiurėtų. 
Daugelis šitų ligonių prade
da pasakoti labai seną, jau 
visai nudėvėtą pasakaitę: i 
/‘Sarmata ir sakyti—tikrai 
sarmata, gydytojau, su ko
kia liga aš čia dabar atė-1 
jau.’ Ir vis rankas trina, akis 
užvožia, tartum jis butų jau
ną mergaitę užpuolęs arba 
žmogų nugalabijęs. Kai ku
rie save labai aštriai nukai
tina, kad “paleistuvystės li
gą” gavę, prieš žmones ir 
Dievą nusidėję. O atsiranda 
ir tokių, kurie “dėl sarma
tos” visai pas gydytoją nei
na ir nesigydo. Pasėkos aiš
kios: liga įsisenėja ir gana 
dažnai tokie ligoniai ir kitus 
apkrečia.

Laikas mesti iš galvos, lai
kas išgyvendinti iš visuo
menės senus prietarus ir pa
pročius. Juk mokslininkai

APIE LYTIES LIGAS.
Lyties ligos, rodos, yra 

taip jau senos, kaip ir pati 
civilizacija. Kalba apie jas 
gilios senovės gydytojai, 
mokslininkai, filozofai ir 
šiaip jau rašytojai. Kalba 
apie jas ir labai rorhantiš 
kos žydų pasakos, “Bibli
jos” arba “Šventojo Rašto” 
autoriai. Kalba, galima sa
kyti, visi. Tačiau kalba labai 
atsargiai, tokiu rimtu ir 
drausmingu tonu, kad ne vi
si girdėtų.

Be galo stebėtina, kodėl 
žmonės per tiek metų neiš
moko ir neįprato žiūrėti į 
lyties ligas taip jau šaltai ii\ 
atvirai, kaip jie žiuri Į difte- 
riją, škarlatiną, plaučių už
degimą, vėžį, reumatizmą 
ir tt. Kodėl lyties ligos vis

kai nekurie ligoniai,

prisėja! Kalti čia, žinoma, 
visuomenės mokytojai, kul- 
turintojai; kalta vietos ir vi
so krašto valdžia; kaltos 
ekonominės sąlygos; kalti, 
pagaliau, ir patys žmonės.

Dr. Š. Margeris.

INDIJOJ PRIGĖRĖ 30 
ŽMONIŲ.

Šiaurės vakarų Indijoj, 
Tehri valstijoj, vanduo iš
vertė kalnų užtvanką ir nu
nešė 30 žmonių.

Gromata Maikio 
Tėvui.

(Nuo miu

D1DE

Vieša nalhiku savikritika I Jos Mačiulis — pirm, pageibininkas, nepaskirsto (nęklasifikuo- 
ikraščiuose ir žurnaluose, SZ/>> ,laikraščiuose ir žurnaluose, I

, v _ , , į OUZ.UHU Vjcx vi 1B' ii u lcs i ii utj i uau
isskyrus gal partijos apara-! 730 McAlister avė., Waukegan, 
to viršūnes, kasdien užima ' 
daug vietos ir ji padeda So
vietams kovoti su biurokra
tizmu, visose gyvenimo sri
tyse.

Dar vienąs geras bruožas 

nių santykiais—-drąsa. Kal- 
binkit gatvėj’, mokykloj, la
gery, kolchfee mažą Vaiką 
ir jis jpm’s drąsiai, nemirk- 
čiodamaą. ndpasprukdamas 
atsakys kaip sugebėdamas. 
Drąsa, savistovumas, nebo-. 
jimas guzikuofų, velnių ra
guotų ir baub'ų Sovietų jau
nuomenę išskiria iš kitų ir 
ją dė^to mėgstama vadinti

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

K. Vaitiekūnas — kasieriuš, 
726 — 8th St., Waukegan, Ill.

Kasos Globėjai:
J. Petraitis, “

.•<■ n.nyKi»i;
D. Lauraitis, K. Ambrazunas.

D. Lauraitis.
Knygiai:

m. “nedoromis,” “sarmatlyvo- 
mis” arba “nesarmatlyyo- 
mis.” Jie tik žiuri, kad liga 
butų gerai pažinta ir jos iš
gydymui tikri vaistai suras
ti. Taip ir visi kiti, man re
gis, turėtų į ligas žiūrėti.

tiesfoglrų fyš^šu žftib-Vf, Rukštaiis, j j’rušTitis.
Susirinkimai Supa paskutini - nedčl- 

dienį kožrio mėnesio, V:0O v. pd pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. Sth ir 
Adams Sts., Waukegan, Ill. -

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
ięngvai ir suprantamai, kad kiekvie- 
has galt greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 

zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95. .. .•/.. 35c.

f o uu j ivoita n i, > uuju n u ixiii iiui3| nu
naujojo Žmogaus vardu'. Su- ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar- 
prantama, kad vaiko drą
sai, jo charakterio, draugiš
kumo jausmų plėtrai pade
da ne tiek amžinas prisiriši
mas prįa mamos sijono, kiek 
jaUnu'omenėš organizacijos j ....................
kolektyvas, į kurį jis įjun-:dintY Giria; (3) Klaida; (-1) Korek- 
giamas pradedant darželiu, į/ai 
(jasli) baigiant pionieriais, burtus ir tt. Kaina . 
Tiesa, ilgai ignoruotas, So- į 
vietuose šiandien vėl grąži-'RnJt0 istorija- Pagal a b Scjmitzeri 

. i i •• ♦ • mirniQA Qornng Anrn«n knk*in hunu
namas vaiko auklėjimui tei- ž 
giamas šeimos veiksnys.

“L. Ž.”

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS
(KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo (dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunutni.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventus, o d&bar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai bdvo nukryžiavotas.

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

pas i
T. J. KUČINSKAS,

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO. ILL.

ba

Tegul bus pagarbintas senas 
mano frentas, staršas Vyčių 
vaisko generolas!

O dabar apznaiminu, kad 
man buvo biskį markatna, ba 
nespėjau ant čėso nusiųsti 
padotką ant generoliškų 
padnackų.

Matai, visi mes turim 
trubelių. Tu turėjai faitą su pa
liokais, o aš turėjau rokundą su 
savo šonkauliu, kitaip pasakius 
—su boba. Manoji kasdien ke
lia vainą ir stoja už Polščių, o 
aš, kaip žemaitis, stikinu už sa
vo lietuvišką vierą. Ji mane va
dina durnium, o aš ją vadinu 
berazume. Bet kaip žemaitis, aš 
vis už ją kytresnis ir kaip kada 
apmoniju. Taip ir dabar buvo. 
Apsimečiau ligoniu ir sakau, 
kad reikia nusiųsti Maikio tė
vui du rubliu, kad prisiųstų gy
vatinės, ba per šventą Kazimie
rą jis pagavo 4 žalčius ir visus 
dabar turi šnapsu užpylęs. O 
jeigu negausiu gyvatinės, sa
kau, tai išgersiu visus jos lašus 
nuo činčibaro.

Jj tuoj pėtfsimainė ir. sako: 
nedurna vok. Rytęj riirvK'&udsui 
ant Bričportė: Ir nesiųsiu tain 
Maikio tėvui du rubliu.

Na, ir vė kas aišiii k d.'Nuva
žiavo ir da Vieną ftaują Žalnie
rių į tavo vaiską Sptikąlbino. 
Taigi dabar prisiunčiu taurir už 
jį 2 rubliu. į
- Taigi' ir ,tu buk kytresnis sd 
paliokais, 'tuomet tavo Peisas 
nenukentės. Jeigu ir nueisi .pas 
juos į saliuną, tai1 į akį negausi. 
Priešingai, jie šakys: ,* ‘Ten 
psiakreW Litvin to mondry cho
lera.” į ■

Pašlovintas tavo frentas,
Mister K. Buožių.

savo 
tavo

nnraum
la. Jo?e nurodomu kaip žmonės pai
kai tiki j visokius prietarus, 
.......... ............   15c.

So- j \

sutaisė Sernas. Aprašo, kokiu budu 
žmones rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Apdaryta .................................... $2 50

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

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

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

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatines 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.

Ugnis padar 
litu nuosto 
žmonių like

Rugp. men 
kilęs gaisras 
valandos pr< 
paliko apei 1 
pastogės ir ] 
pusę milijone 

Gaisras ki 
Kauno g-vų 
miestelio cen 
giausia narna 
vienas kitas ti 
ro saugojant 
nas. Namai t 
lyje buvo labi 
vienas kito. r 
ras bematant 
visą miestelio 
gyveno per 10 
po 15-20 min 
namų skendėj 
lūs sąmyšiui, g 
giojo lyg pan 
jo, kur slėptis

Vietos ugnū 
ten esama apie 
gesinti jau snu 
apimtus trobe 
kova tetruko t 
tęs. Pradėjus 
rui sprogo šiuri 
gesiai nuleidę i 
žiūrėti, kaip t 
mite vis rijo n. 
Gyventojai, k 
yra arčiau mi 
pradėjo kraustą 
tus į daižus, sot 

Po pusvaland 
atskubėjo Vili 
ranorių ugniag 
a su vienu ai 
huno miesto 
romandos auto: 
tau atvyko Ra 
iranorių ugni 
indos automo 
rinktinės aut 

f1 He 12 Kauno į 
įjos.
Skaitant ir 
iagesius, prie 
inko apie 10' 
angi Vilkijoje 

tik trys šuliniai 
kilo gaisras, š 
nėra, tad ugniag 
dens teko imtis i 

Ugniagesiai pi 
visų pusių apjuo: 
jį kvartalą, nes b 
pavojus gretimk 
niams namams, 
degančių namų 
buvo galima.
Gaisro vieta a 

riat Tarp kyšanči 
no kaminų riogso 

. ns susiraitę įvaii 
liai daiktai, apdej 
tiu. likučiai, šudrai 
įilVės, stalai, kėdė 
a
Besibaigiant ga 

tiškėjo, kad sudeg 
leą-s. Iš jų 17 gyv 
tanių ir 4 sandėliai 
ii.
Apie 100-120 žm 

tko pastogės. Bevt 
Mas gaisro apimti 
< sudegė. Kiti žn 
ago tik su baltinia
is sunaikino dvi 
^utuves, manuf. 
ulonialinių prekių 
^ūtuves, javnj sand 

ir kt.
Daugumas sudegu 

^nebuvo apdraust 
** nukentėjusių, iš 
wio pastato tebi 
^usti tik keli. Prel 
Sn'o apdrausto?. ( 

už pusę m
■ ^o]ių.

DIDELĖS KAITRI 
.galimas. — Jau 
Waites kaip ūžė 

kaitros ir per tą 
>o nei trupučiuk 

dėl to viskas dž 
nebeauga, dob 

?? atolas išdžiuvo.
greit pribrar 

^inai priaugusius
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DIDELIS GAISRAS VILKIJOJE.
Ugnis padarė apie 500,000 
litų nuostolių. Apie 120 
žmonių liko be pastogės.
Rugp. mėn. 6 d. Vilkijoje 

kilęs gaisras per pusantros 
valandos prarijo 21 namą,

Ventoje Prigėrė Pet
ras Čiteikis.

Papilės valsčiuje, Šiaulių' 
apskrity, ties Urbaičių kai-'

paliko apei 120 žmonių be Imu prigėrė Ventos upėj be-, 
pastogės ir padarė už apie įsimaudydamas Petras Citei- 
pusę milijono litų nuostolių. Į kis, kilęs iš Miekiškės kai-

Gaisras kilo Vydūno ii 
Kauno g-vųi — pačiame 
miestelio centre. Ten dau
giausia namai mediniai, tik 
vienas kitas turėjo nuo gais
ro saugojančias muro sie
nas. Namai toje miesto da
lyje buvo labai sugrusti prie 
vienas kito. Tad kilęs gais
ras bematant apėmė kuone 
visą miestelio kvartalą, kui 
gyveno per 100 žmonių. Jau 
po 15-20 minučių apie 10 
namų skendėjo ugnyje. Ki
lus sąmyšiui, gyventojai bė
giojo lyg pamišę ir nežino
jo, kur slėptis nuo ugnies.

Vietos ugniagesiai, kurių 
ten esama apie 40, mėgino 
gesinti jau smarkiai liepsnų 
apimtus trobesius, bet jų 
kova tetruko apie 5 minu
tes. Pradėjus veikti moto
rui sprogo siurblys ir ugnia
gesiai nuleidę rankas turėjo 
žiūrėti, kaip ugnis kas mi
nutė vis rijo naujus namus. 
Gyventojai, kurių namai 
yra arčiau miesto centro, 
pradėjo kraustyti savo daik
tus į daržus, sodus ir laukus.

Po pusvalandžio į Vilkiją 
atskubėjo Vilijampolės sa
vanorių ugniagesiu koman
da su vienu automobiliu ir 
Kauno miesto ugniagesių 
komandos automobilis. Vė
liau atvyko Kauno miesto 
savanorių ugniagesių ko
mandos automobilis, du au
to rinktinės automobiliai ir 
apie 12 Kauno rezervo poli
cijos.

Skaitant ir Vilkijos ug
niagesius, prie gaisro susi
rinko apie 100 vyrų. Ka
dangi Vilkijoje iš viso tėra 
tik trys šuliniai, o ten, kur 
kilo gaisras, šulinio t visai 
nėra, tad ugniagesiams van
dens teko imtis iš Nemuno.

Ugniagesiai pirmiausia iš 
visų pusių apjuosė degamą
jį kvartalą, nes buvo didelis 
pavojus gretimiems medi- . . .
niams namams. Išgelbėti I linga išbraukti ir Baudž. 
degančių namų jau nebe-'statutą pakeisti ta prasme, 
buvo galima. ” |kad už melagingą liudijimą

Gaisro vieta . atrodo .niu- teisme skiriamos tos pačios

liai neapskaičiuojami, tie
siog milžiniški.

Dabar nukentėję 
kai dar džiaugiasi, 
lės pasinaudoti 
Įsteigto “nuo audrų
tėjusiems ūkininkams šelp
ti” fondo pašalpomis, ir tuo 
bent dalinai galės padengti 
audros padarytus nuosto
lius.

ukinin- 
kad ga

na u jai 
nuken-

mo. Jis čia tarnavo pas savo j 
giminaitį, Vincą Kovėrą. Či
teikis buvo sumanęs išsimo
kyti plaukti. Paskutinėmis 
dienomis jis buvo pradėjęs 
daryti pirmus drąsesnius 
bandymus išsilaikyti ilgiau 
vandens paviršiuj. Minėtąją 
dieną, sekmadienį, jis mau
dėsi su jauno amžiaus drau
gais ir džiaugėsi, kad jau tą 
dieną, jam tikrai sekėsi 
plaukti. Venta dabar yra 
gerokai patvinusi.

Beplaukdamas jis pavar- komos už melavimą prisie-

riai. Tarp kyšapčiu iš degė
sių kaminų riogso nuo kait
ros susiraitę įvairus geleži
niai daiktai, apdegusių pre- 
Kių. likučiai, sudraskytos pa
galvės, stalai, kėdės ir man
ta.

Besibaigiant gaisrui pa
aiškėjo, kad sudegė 21 tro
besys. Iš jų 17 gyvenamųjų 
namų ir 4 sandėliai ar tvar
tai.
: Apie 100-120 žmonių ne-į 
teko pastogės. Beveik visas 
turtas gaisro apimtame plo- j 
te, sudegė. Kiti žmonės iš- i 
bėgo tik su baltiniais. Gaiš-į 
tas sunaikino dvi geležų ■ 
krautuves, manufaktūros,' 
kolonialinių prekių ir kt. 
krautuves, javų sandėlį, 
toraną ir kt.

Daugumas sudegusių 
mų nebuvo apdrausta. Pa- Į 
sak nukentėjusių, iš 21 su-, 
degusio pastato tebuvo ap-| 
drausti tik keli. Prekės ne
buvo apdrausto?. Gaisras 
padarė už pusę milijono 
nuostolių.

DIDELĖS KAITROS.
Rozalimas. — Jau ketu

rios sąvaitės kaip užėjo di
delės ka'itros ir per tą laiką 
nebuvo nei tru jučiuko lie
taus, dėl to viskas džiūsta. 
Daržai nebeauga, dobilų ir 
pievų atolas išdžiuvo. Kait
ros per greit pribrandino 
nepilnai priaugusius grū
dus. I

ve S-

na-1

Audros vis nesiliauja te- 
riojusios Dzūkiją. Nei viena 
Lietuvos daliį šiais metais 
tiek nenukentėjo nuo aud
rų ir perkūnijų, kiek Dzūki
ja.

i —Tur but, kas užsiundė 
ant musų šitas audras ir per
kūnijas, nes mes tokių aud
rų neatmenam, — kalba se
ni žmonės. Ir tikrai.

I štai, ūkininkai nespėja
atsipeikėti nuo vienos aud- BIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 
ros, kuri jiems pridaro mil- j TELŠIŲ APSKRITY, 
žiniškų nuostolių, užeina Telšių apskrity šiomis 
kita. dienomis buvo biauri žmog-

1 Bet visų didžiausia audra žudystė. Bagdonavo girinin- 
su perkūnija praslinko čia kijos eigulys B. Spridavi- 

čius dėl nežinomos priežas
ties nužudė pas jį tarnavu
sią Julę Remeikaitę. Spėja
ma, kad nužudymo priežas
tis yra miško medžiagos 
išeikvojimas. Vienas žmo
gus tikrai matęs, kad B. 
Spridavičius Remeikaitę nu
žudė. Jis liepos 30 d. 8 vai. 
ryto ėjęs į Bagdonavo pie
vas piauti šieno ir pastebė
jęs bėgančią nuo B. Sprida- 
vičiaus gyvenamų namų 
mergaitę, eigulio tarnaitę, 
galvą susiėmusią, o ją vijos 
B. Spridavičius su braunin
gu rankoj. Ji perbėgo per 
Aitros tiltą ir bėgo į pietų 
pušę. Netoli nuo Aitros upės 
Bolius Spridavičius pasivi
jęs davė brauningu per gal
vą, įmetė į Aitros upę ir ko
ja primynęs laikė ir sakė: 
“Žalty, ar besakysi?”. Re- 
meikaitė buvo dar jauna, 
vos 17 metų mergaitė. Jos 
nelaiminga mirtis šeimos ir 
giminių tarpe sukėlė gilaus 
liūdesio,
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

rugpiučio 1 d., kuri padarė 
milžiniškus nuostolius.

I Minėtą dieną po pietų at
slinko iš pietų, rytų ir šiau
rės juodi debesiai, baisiai 

, ūždami, kas rodė didelę au
drą. Staiga jie visi susijun
gė į vieną didelį juodą de
besį ir pabiro, kaip iš maišo, 

r> 7 •• n i ’ r • riešuto didumo ledai. Prasi-Per Menesi Perkūnija Sudegino Lie- ; dėjo baisios audros, ėmė 
’ • 'trankytis perkūnas.

Smarkus viesulas išvertė 
daug medžių, išlaužė vaisi
nių medelių, apdraskė ir vi
sai nuvertė nemaža šiaudi
nių stogų ir nukrėtė labai 
daug vaisių; visu ruožtu, 
kuriuo praūžė smarki aud
ra, vasarojų ir kviečius visai 
iškapojo ledai viskas sumai
šyta su žeme, grynuoja tik 

[laukai, taip pat ledai sunai- 
1 kino linus, smarkiai apka- 

ŠAKIŲ APSKRITY PER- pojo šakniavaisius ir apdau- 
KUNAS SUDEGINO * ‘ *

DAUG TRIOBĖSIŲ. ( ______ r_____
Šakių apylinkėje liepos pat pridarė nemaža nuosto- 

28 diena siautė audra su lių ■ apylinkėje buvo matyti 
smarkia‘ perkūnija. Perku- keliatas gaisrų.
nija padegė daug triobesių1 Po praėjusios audros apy- 
ir padarė didelių nuostolių, linkių vaizdas labai liūdnas. 

Baltupio kaime, Gelgau- Kur anksčiau buvo vasaro- 
diškio valse. griausmas jus, daržai ir žmonių nesu
trenkė į Antano Višinsko vežti rugiai, dabar viskas 
kluoną ir jį padegė. Sudegė,tik su žeme sumaišyta, na- 
ten buvęs šienas ir daug mai apdraskytais arba visai 
smulkesnių daiktų.

Turtas buvo neapdraus
tas.

Jotijos kaime, Ploščių 
valse., griaustinis trenkė į 
pil. Pranevičiaus klouną iri 
padegė. Klounas buvo dar, 
visai naujas, jame t„.„ 
daug ūkio mašinų, kurių, 
ugniai greitai išsiplėtus, iš
gelbėti nepasisekė.

Japonijos militaristai skelbia pasauliui, kad jie nešą “civilizaciją” Kinijai. Jei kas neži
no’, kaip toji japonų “civilizacija” išrodo, tai tegul pasižiūri į šį paveikslėlį, čia guli krū
va lavonų. Tai japonų išskersti kiniečiai, kurie buvo paimti nelaisvėn.

bausmės, kurios dabar tai-
gęs ir norėjęs atsistoti ant 
dugno pailsėti, tačiau patai
kęs į gilesnę vietą, nusigan
dęs ir pradėjęs skęsti. Jį gel
bėti šoko netoli buvęs Ste
ponas Uča, kuris su visais 
rūbais priplaukęs stvėręs 
rankomis ėmė traukti lau-Įsįų religiją, kaip baudžia už 
kan, bet tuo tarpu skęstan-1 j§pažinties nėjimą, mišių 
tis apkabino jo kaklą ir gal- I neklausymą ir kt. religinius 
vą ir pradėjo abu murdytis - ■ "
po vandenį. Grumtynės vy
ko su dideliu įtempimu, kol 
pagaliau, gelbėtojas, būda
mas dar kiek stipresnis, pa
ėmė viršų ir suspėjo dar 
nors pats išsigelbėti. Ka
dangi nuskendo sekmadie
nį, tai žmonių iš plačių apy-1 žentas 
linkių susirinko nepaprastai šeimyninės nesantaikos ne
daug pamatyti nuskendusio.‘žmoniškai sumušė savo 

---- žmoną. Jo uošvis, jo žmo- 
SIULO TEISMUOSE PA- nos tėvas, ją nuvežė Alytaus 

NAIKINTI PRIESAIKĄ, apskričio ligoninėn. Grįžus 
“Teisės” žurnale iškeltas'™ jį laukuose sutiko jo 

liudytojų priesaikos panai- zentas Bagdonavičius ir re- 
kinimo klausimus.

Nurodoma, kad teisybei 
surasti priesaika menkai te- 
patarnaujanti, nes kasdien 
po keliolika kartų vartoja
ma netenka nei įspūdžio, 
nei reiškmės. Priesaika vir
tus paprastu formalumu, 
neišvengiamu bylos atribu
tu. Teisei surasti esančios 
reikalingos tokios priemo
nės, kurios skatintų tiesą sa
kyti. Todėl priesaikos aktus 
iš teismų proceso esą reika-

kus. Pagaliau, jeigu ir lai
kyti priesaiką turinčią reik
šmės, tai už jos sulaužymą 
pilieti bausti ne valstybinio 
teismo dalykas, nes priesai
ka yra religinis aktas, tai ir 
už jos sulaužymą tegul bau-

tuvoje Apie 100 Trobesių.

nusižengimus.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
ALYTAUS APSKRITY.
Bozorai, Alytaus apskr. 

Liepos 22 d. ūkininko (toto
rių tikybos) Janušausko 

Bagdonavičius dėl

veiverio šuviu jį nušovė, o 
pats pabėgo j laukus ir gin
kluotas-revolveriu ir grana
ta slapstėsi laukuose. Bet 
liepos 26 d. buvo rastas lau
kuose ir pats nusišovęs.

Gulivero Kelionės j Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Kaina .................................. 50c.

Tikėjimą Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina............ ................................... $7.00

Pulti, Ar Nepulti?

Vien tik rugpiučio 2 d. Vil
kijos apylinkėse degė 

7 ūkiai.
Šįmet Lietuvoje orai la

bai nepastovus. Nuo liepos 
mėnesio pradžios iki rug
piučio pirmųjų dienų per į- 
vairias Lietuvos vietas pra
ūžė net kelios smarkios au
dros su stipria perkūnija, i 
kuri ūkininkams pridarė ga-1 

■na daug nuostolių. Liepos 
mėnesio viduryje audra pra
ūžė per pietrytinę Lietuvos 
dalį, kur perkūnas uždegė 
apie 15 Įvairių trobesių. Be 
to, tuo pat laiku Kaišiado
rių, Žiežmarių, Žąslių apy
linkėse perkūnas mirtinai 
nutrenkė net 5 žmones ii 
keliatą gyvulių. Prieš pus1- 
antros sąvaitės nemaža aud
ra su viesulu praūžė per 
Balbieriškio -Prienų apylin
kes. Taip pat iki rugpiučio 
mėnesio pradžios, žaibui Į- 
trenkus, sudegė nemaža tro
besių Dzūkų krašte, Vilka
viškio,. Mariampolės, Šiau
lių ir Panevėžio apskrityse.

Bene smarkiausia perkū
nija, kuri pridarė daugiau
sia ūkininkams nuostolių, 
buvo rugpiučio 2 d. Vilki- 
jos-Raudondvario-Babtų a- 
pylinkėse, tą naktį griausti
nis be paliovos griovė 
apie puspenktos valandos. 
Rugpiučio 2 naktį praūžus : 
audrai ir perkūnijai, Vilki
jos apylinkėse (abiejose i 
Nemuno pusėse) buvo ma
tyti net 7 gaisrai. Poškui pa- i 
aiškėjo, kad tą naktį šiose 
apylinkėse perkūnas trenkė 
net keliasdešimts kartų. Bu- : 
vo sudeginta nemaža ūki- i 
ninku trobų. Tą pat naktį ; 
audra ir smarkus lietus kai I

kurių ūkininkų javus ne tik 
išguldė, bet ir prie žemės vi
sai priplakė.

Nuo liepos 4-5 d. iki rug- 
piučio pradžios Lietuvoje 
nuo perkūno įtrenkime su
degė apie 100 įvairaus di
dumo trobesių. Daugelis su
degusių trobesių 
apdrausti.

nebuvo

žė medžių lapus.
Smarki perkūnija taip

nuverstais stogais, medžiai 
išrauti ir daugelyje vietų be 
šakų ir lapų, nuo kalnų čiur
lena upeliai, nešdami ledų 
gabalus, ii- sodai be vaisių.

Audra daugiausia palietė 
^^jSeisijų Miroslavo valsčių 
DU ° | ūkininkus. Daugiausia nu

kentėjo Mankunų ir Seilių- 
nų km. ūkininkai.

Audros padaryti nuosto-
NUOSTOLINGAS SUSI

SIEKIMAS SU LENKIJA.
Prasidėjus susisiekimui 

su Vilniaus kraštu ir Lenki
ja, Vievio stotis padaryta 
II klasės stotimi ir dabar 
praplečiama. Patirta, . kad 
tik pats susisiekimas su Len
kija yra labai nuostolingas 
ir Lietuvos ir Lenkijos gele
žinkelių valdyboms, nes 
dažnai per demarkacijos li
niją pereina tik tuštutėliai 
traukiniai.

SIENINIAI 

KALENDORIAI 
1939 METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir Vi
sokia kaina Sieninių Kalendom}. Biz: 
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinet pavieniais arba norint ageh- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiamo į namus kas 
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1. .

Z. GILEVICIUS 
73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN, CONN.

rei

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adm inistracl jon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst lb anksto, kad pa> 
siektų mus ne vėliau kaip panedč. 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaitės numerį nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

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

Už pa J Ieškoji mus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žod|. Stambes-

< nėm*. rąidėm antgalvls—15c. extra.

^‘KelsjVio*', prenumeratoriams už 
paJIeSkojlrhas'glminlų ir draugų, kai
na. '1c. už žqd|. Mažiausio pajleško* 
jlmo kaina 50c.

Norint pajieSkot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir .klaust 
kainos.

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

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

Hitleris su generaliniu štabu per manievrus žiuri j Čeko
slovakijos pusę ir galvoja: pulti tą šalį, ar nepulti? Fašis
tams norėtųsi ją pulti, bet jie bijosi demokratinių valsty
bių. Jeigu jos sumušė kaizeri, tai tokiam Hitleriui galėtų 
ir kailį nulupti. ' )

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

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

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.

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

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

Pažangiepe Amerikos 
Lietuviai!

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rinitas Mokslo, Literatūros ir Visuomenes Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja ' įžymiausieji Lietuvos 
fnokslininkai, rašytojai, teikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
i 
l



AAtunUu Puslapiu KELEIVIS, SO. BOSTON No. 36. Rugsėjo 7 d., 1938 m.

|jau 73-čias areštas- nub"to >a£>ecialis susirinkimas.
laiko, kai> pi asidėjo šis st re i- 'lietuvių Žinyčios narių 

..... ............ ....   susirinkimas įvyks, nedėlio- 
bavosi drg. Griškus, veiklus Kcdėl LDD. vainikas nebu- lu£?ėj0 U d., 11.00 vai. 
...................... - 1 •_____________ ryte. Visi nariai būtinai da

lyvaukite.
Lietuvių M. Žinyčios 

Valdyba.

KE
DAHBO ŽM

Viešnia iš Brooklyno.
Keliolika metų atgal So. i 

Bostone tarp socialistų dar-

| Piliečių piknikas buvo su 
“triksais.’’

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija,, kuri ne
priklauso prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso, per La- 
ber Day turėjo savo atskirą 
pikniką. Žmonių buvo ne
daug. Tiesa, “Poste” buvo 
pranešta, kad buvo “4000.” 
Bet vienas iš rengėjų man 
rakė kad “galėjo būti apie 
1000.” Gi bešališki 
sako, kad “galėjo but tik 
apie 400.”

Bet tai netiek įdomu. 
Daug įdomesni buvo to pik
niko “triksai.” Jo rengėjai 
paskelbė, kad pas juos kal- 

$25.00, trečia $15.00, ir 12 bėsiąs adv. Bagočius, ' visai 
dovanų po $5.00.

Visi laimėjusieji dovanas 
buvo kviečiami tuojaus atei
ti prie pagrindų ir pasiimti 
pinigus, bet ne visi atėjo. 
Todėl kas laimėtų dovanų 
ten pat nepasiėmė, tam drg. 
Grybas išmokės vėliau.

Iš southbostoniečių, $5.00 
laimėjo ir V. Minkienė.

Pikniko programa užsi
baigė chorų dainomis. Dai
navo Worcesterio Aido cho
ras ir South Bostono Lais
ves choras. Nors piknikuose 
dainuot sąlygos nėra palan
kios, tačiau abudu chorai 
pasirodė šauniai ir publikai 
labai patiko.

Programai pasibaigus, ve
dėjas S. Michelsonąs padė
kojo Amerikos Lietuvių 
Kongreso vardu visiems 
programos dalyviams ir su
sirinkusiai gražiai publikai. 

Publikoje matėsi daug 
pažangios inteligentijos ir 
profesionalų, tarp kurių ga
lima paminėti D-rą Paša- 
karnį su šeimyna, D-rą Ve
stą su šeimyna, D-rą Repšį 
su šeimyna, Rev. Kubilių su 
žmona, adv.' Bagočių su 
žmona ir dukterimis ir daug, 
daug kitų,

Publika skirstėsi labai 
jįkniku patenkinta. Lai gy
vuoja Amerikos Lietuvių 
Kongresas, šukavo žmonės. 

I > r •'
Visockiu šeimynos nelaimė.

P-lė F. Visockaitė laimėjo 
grožio kontestą Maynarde 
ir gavo gražią taurę. Visi ją 
sveikino. Bet mažai kas ži
no, kad jos šeimyną slegia 
didelis vargas. Jos tėvas, 
Petras Visockis, yra sunkiai 
sužeistas automobiliaus ir 
jau 4 mėnesiai iš lovos neat-

Vietinės Žinios
rę duoti, bet kadangi tik 
viena žvaigždė buvo renka- 

,-y-:—; ma, tai ir taurė buvo tiktai
Amerikos Lietuvių Kongre- viena,

so šventė sutraukė 2,500 
automobilių.

, Šį panedėlį Maynarde bu- rai i
vo Amerikos Lietuvių Kon- kai da ne visi buvo prie pa- 
greso Massachusetts sky
riaus piknikas, kuriuo tikra’ 
galima pasidžiaugti. Oras 
pasitaikė labai gražus ii 
žmpnių. privažiavo nepa
prastai daug. Automobilių 
priskaityta apie 2,500. Be 
to, buvo keliolika dideliai 
busų.. Žmonių buvo apie 7,- 
000 ir rengėjams liks gra
žaus pelno, kuris skiriamas 
demokratijos reikalams.

Svečių buvo jš Pennsylva- 
nijos, New Yorko, Connec
ticut, Rhode Island, New 
Hampshire ir Maine valsti
jų. Draugas Krapovickas iš 
Auburn, Me., laimėjo net'ir 
$5.00 dovaną.

Kalbėtojų atsirado dau
giau,, negu iš kalno rengėjų 
buvo tikėtasi. Pasitaikė lai
mė, kad iš Ne.w Yorko buvo 
atvykęs su savo žmona adv. 
Kl. ^Jurgelionis, dabartinis 
“Tėvynės” redaktorius, ku
ris taip pat buvo pakviestas 
prie mikrofono ir pasakė 
įdomią kalbą daugtukstan- 
tinei publikai. Adv. Jurge
lionis da pirmu kartu Bos
tono apylinkėje kalbėjo, to
dėl publika labai džiaugėsi 
kad turėjo progos jį pama
tyti ir išgirsti. Ypač paten
kinti buvo SLA. nariai, ku
rių čia buvo šimtai.

Adv. Jurgelionis lankėsi 
čia pas adv. Bagočių SLA. 
reikalais. Jiedu organizuoja 
SLA. vajų.

Po adV; Jurgelionio kal
bėjo adv. Bagočius, SLA. 
prezidentas, Kaip ir visada, 
jis pasakė gerą prakalbą ir 
publika jam gausiai plojo.

Vėliaus kalbėjo Gaspa
ras, tik šiomis dienomis su- 
gryžęs iš Ispanijos vidaus 
karo laukų karžygis. Jis yra 
sunkiai sužeistas, sprogstan- 
čioji fašistų kulipka perėju
si jam per veidą. Po jo kal
bos publika sumetė Ispani
jos demokratijos gynėjams 
$31.13 aukų (pinigai pas 
Igną Kubiliūną).

Kalbėjo taip pat pora kal
bėtoju nuo demokratų par
tijos, abudu new dealeriai, 
vienas iš jų kongresmanas 
Casey; ant pat pabaigos 
kalbėjo Otis Hood, komuni
stų organizacijos sekreto
rius.

Po prakalbų sekė gražuo
lių kontestas. Merginų užsi- 
ręgistravusių buvo apie 40, 
bet ne visos dalyvavo. Į tei
sėjus buvo paskirti žmonės 
iš kitų valstijų, kad butų be
šališki. Jie turėjo nuspręsti, 
kuriai gražuolei publika 
daugiausia plojo. Mergaitės 
buvo visos gražios, bet tik 
viena buvo renkama. Iš- ( 
rinkta p-lė Felicija Visoc- j 
kaitė , iš Dorchesterio, ku- | 
riai paskui buvo įteikta To- | 
rah kompanijos padovanota | 
graži taurė. Ant taurės įgra- | 
viruota: “Labor Day, 1938. | 
American Lithuanian Con- | 
gress Star for New England. ] 
Presented by Torah Com- ] 
pany.” . !

Beveik lygiomis su p-Ie j 
Visockaite išėjo ir p-lė Irę- | 
na Zablauskaitė iš Provi- j 
dence, R. I. Teisėjai sakė, ' 
kad jai taip pat reikėtų tau- '

DIDŽIAUSIOS MINIOS 
MAYNARDO PIKNIKE.

1 Gražuolių kontęstui pasi
baigus turėjo dainuoti cho- 

’; bet kadangi daininin-

grindų susirinkę, tai pradė
ta dovąnų traukimas. Pir
mutinę dovaną. $50.00 gry
nais pinigais, ištraukė Bal
kus. Antra dovana buvo

žmonės

nesiklausę jo sutikimo ir vi- 
; sai jo nekvietę. Bet pamatęs 

savo vardą paskelbtą, adv. 
Bagočius vistiek nuvyko. 
Buvo ir daugiau kalbėtojų. 
Daugiausia vis politikieriai. 
Kai jie kalbėjo, tai garsia
kalbis veikė gerai. Bet kaip 
tik atsistojo kalbėti adv. 
Bagočius, garsiakalbis tuo
jaus “užspringo” ir nutilo. 
Kažin kas jį išjungė, kad 
žmonės negalėtų girdėti pa
žangios kalbėtojo kalbos. 
Adv. Bagočius tuomet pasi
šoko ant stalo ir sako: “Jus 
girdėsite mano balsą ir be 
to garsiakalbio.” Žmonės ; 
smarkiai suplojo delnais.

I Tr n -j • - - -Kalbėtojas ėmė rėžti pra
kalbą. Tuomet staiga ir vėl 
“atgijo” garsiakalbis. Ir “at
gijęs” pradėjo kažin kaip 
plerpti, trukdydamas kal
bėtojui kalbą. Tuomet adv. 
Bagočius atsisuko j garsia
kalbio operatorius ir sušu
ko angliškai: “Sustabdykit 
šitą triukšmą, o jei ne, tai 
kaip matot aš tą jūsų gar
siakalbį nutrauksiu ir iš jo 
liks tik šipuliai!” Garsiakal
bis tuoj nutilo ir adv. Bago
čius užbaigė prakalbą. Žmo
nės smarkiai jam plojo, 
nors nelabai daug jų ten ir 
buvo.

Dabar klausimas, kas bu
vo tų “triksų” vyriausis “in
žinierius.” Tą turėtų ištirti 
pati Piliečių Draugija, nes 
šitokie nekultūringi šposai 
garbės jai nedaro. Pastaruo
ju laiku toj draugijoj privi
so fašistiškų chuliganų, ku
rie pradeda net ir smurtą 
vartoti prieš pažangiuosius 
lietuvius. Anądien jie už
puolė Kavaliauską, kuris 
buvo nunešęs Maynard o 
pikniko skelbimų į Lietuvių

sikelia. Motina pirma dirbo Salę, sudraskė plakatus ir 
robarinej, bet dabai į dalbą SUp]g§g tam žmogui ranko- 
jau nepriima, nes esanti per Draugija turėtu apsižiu- 
sena Šeimynoj yra 6 zmo- fėtij kad jos pastOgej to
nes ir tik viena* Felicija dn- kjems chuliganams prie- 
ba restoianeuz nedidelį at- igiaucįos nebutu. Pilietis, 
lyginimą. Ji yra baigusi b ______ "
aukštesnę mokykla ir nore- . . . . „ .... -
tų gauti darbo kokiam nors Lankes* P' Ona Kubiliene, 
ofise. Visockiu šeimyna gy- Pereitą sąvaitę “Kelei- 
vena prie 203 Hamilton st., vio” redakciją aplankė p. 
Dorchester, Mass. Ona Kubilienė, plačiai žino-

------------------ ma artistė dainininkė. Pas
kutiniais metais ji darbuo
jasi New Yorke tarp ameri
kiečių ir šiomis dienomis 
buvo atvykusi į Bostoną 
atostogas praleisti. Ji ge
rai išrodo ir pilna energijos.

Rugpiučio mėnesį Bosto
no apylinkėj turėjome 8 
perkūnijas, 12 dienų lietaus 
ir 2 labai karštas dienas. Da
bar perkūnijų sezonas jau 
beveik pasibaigė.

8”

GEO. C. STEKAS
. FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMU0JA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODS STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

28 METAI PATYRIMO O 
KUOMET TAU BUS REIKALINGAS b
LAIKRODIS, ŽIEDAS, LENCIŪGĖLIS b

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

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

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

ROLAND KETVIRTIS &
322 BROADWAY. SO. BOSTON,

Tel. SOUth Boston 4649

Alieji

co.
MASS.

ir simpatiškas vyras. Perei- I Vo paminėtas.
tą sąvaitę “Keleivio redak-j Aprašant draugų N. Ja- 
cijon atsilankė graži jauna I nuškų dukters laidotuves, 

buvo paminėti asmenys iri 
organizacijos, aukavusios 
gėlių laidotuvėms. Bet per 
zecerio neapsižiūrėjimą bu-j 
VO išleistas JLietUVlU Darbi- trijų šeimynų, 15 ruimų, randos po 
ninku Draugijos vardas, ku- 
1'1 taip pat aukavo gražu vininką galima matyt ant trečio auk- 
vainiką. Išto.

Namas Parsiduoda.
Kampinis muro namas, 1810—1816 

Dorchester avė., keturios šeimynos 
po $25.00 randos ir 3 storai tindami 
visokiam bizniui arba saliunui. Kai
na labai žema. Savininko galima 
matyt 15 Lafield street, Dorchester, 
Mass. (8)

panelė ir sako atvežusi daug 
labų dienų nuo savo tėvelio 
iš Brooklyno. Pasirodo, kad 
ji yra to paties draugo Griš- 
kaus duktė — Miss Tillie 
Grish. Nors Amerikoj gimu
si ir augusi, ji labai gra
žiai kalba lietuviškai, ir ji 
taip pat draugiška ir simpa
tinga, kaip jos tėvelis. Su ja 
malonu kalbėtis. Ji buvo at
silankiusi pas mus su Mrs. 
Dalba.

Suėme siuvėjų unijos or
ganizatorę.

Moteriškų rūbų siuvėjų 
streikas Bostone nesibaigia. 
Unijų, nusistačiusi priversti 
visas “open shop” siuvyklas 
pripažinti uniją ir neunijis- 
tams uždaryti dirbtuvių du
ris. Šiame unijos vajuje var
tojama jau kitokia taktika, 
negu iki šiol. Unijos pikie- 
tai ima iš karto tik po vieną 
dirbtuvę ir apstoję ją nieko 
neįleidžia į vidų, iki savi
ninkai nepasirašo su unija 
sutarties. Tuomet imama ki
ta dirbtuvė nagan. Bet šitą 
unijos kovą ' labai trukdo 
policija. Ji areštuoja pikie- 
tus, sakydama, ' kad jie 
trukdą gatvių judėjimą. Pe
reitą sąvaitę buvo areštuota 
vietinė unijos organizatorė 
ir švietimo direktorė p-lė 
Winnie Pineo. Ją kaltina 
“kurstymu prie riaušių.” 
Užstačius $200 kaucijos, ją 
paleido ir ji vėl sugryžo 
darbuotis tarp pikietų ant 
Kneeland streeto. Tai buvo

3

Martin Wahilis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO- 
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negru pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (įtorage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1854 DORCHESTER AVE.

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

2

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

ANTRAS METINIS

DIDELIS BALIUS
Rengia Stepono Dariaus Postas No. 317, Ameri

kos Legiono Moterų Auxiliary,
Subatoj, SEPTEMBER 10 D., 1938 M., sr*

LIETUVIŲ SALĖJ, E ir Silver sts., SO. BOSTONE
GERA ORKESTRĄ. — Bus gėrimų ir valgių.

Pradžia 7:30 vakare. Įžanga 25c.
Visus kviečia dalyvaut RENGĖJ AI.

GRAŽIAUSIS NAMAS 
DORCHESTERY PARSIDUODA. 
Naujos mados su visais įtaisymais,

15 LAF1ELD ST.,
DORCHESTER, MASS.

Išsirandavoja 5 Ruimai.
Su visais naujoviškais įrengimais. 

Klaust bile laiku. 21 Raven st., 
Dorchester, Mass, arti Columbia Sta
tion. Tel. COL 8093. . (6

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

RES. 251 CHESTNUT AVE.
Jamaica Plain, Mass. 

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

R eg. Ph arm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

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

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.'

Tel. STAdium 3400.-

Vyrai, kurie žino Elių, 
pasirenka PICKWICK

kaipo pastovų Elių,
kuris ir turi būti tokis!

Iš Krano
PARODYK Į TĄ KRANĄ

Bonkomis
(12 ancų ir Pilnom Kvortom)

8rpv/ėc'' by HAFFENRĘFFER & CO.,'INC. Boston. Moss.. BPEWtRS SINCE 1870.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomii ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman at. arti Central aky. 

CAMBRIDGE, MASS.

Talafonaa II >24
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LA1TIS
Valandos; nuo 2 iki 4 po pietų, 

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

LAWRENCE, MASS.

12
5,
9.
12

Tel. 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRIST AS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki Ii

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. Boaton. Mass.

MEDICINOS DAKTARAS

H. M. LANDAU
Specialistas Veneriškų ir 

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

, Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST® 
VALANDOS: 9-6 ir 1-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

j TYTOJAI.
/. (Insured 
/ Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to- 

St Limas vietas. 
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

NORINT PIRKT AR PARDUOT 
NAMUS ARBA INšIURINT 

GERIAUSIA PAS

Edw. L. Hopkins
362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

Telephone
11 So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekais. , ___________________a---------- .----  

Taipgi taisome Automobilius Ir 
Trokus visokių išdirbyačią.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkaL

Taisymo ir demomtravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.

Prenoc
Amerikoje ... 
piety Atnerikt 

Kanadoje ir
Prenumei 

Amerikoje ... 
Kanadoje ir ki 

Valstijų ...
Apskelbimų k 
Kreipiantis su 
adresuokite:

K E
253 Broadway,

NO. 37

Sus Ki 
bar Nit
HITLERIS G 

BET PATS Di 
SIA BIJ

Maskva mano, 1 
valstybes susita 
slovakijos są 

Ši panedėlį p 
laukė, ką Hitle 

J savo kalboj naci 
J Nuremberge. Vi 

• los kalbos galui 
kės, ar naciai 1; 
slovakijon, ar ne 
sakius, ar bus kai 
Hitleris kai beje 

. pleiškai, gyrė 
’ pliovojo prieš d( 
; grąsino visiems, t 

savo planus aišl 
nepasakė. Iš viso: 
išrodė, kad pats.j 
kįjosi karo, negi 
linkai, nes jis žir 
iatjar kiltų karas 

: Vokietija butų s 
xt ir jis pats gal 
k Tačiau jis nor 
aimę paslėpti, 
id jo naciai ne 
id jo kinkos dn 
i blofuoja. Jis 

je Vokietijos g< 
«au Vokietija n 

įlenksianti, kad 
j/ariti už savo teis 
Čekoslovakija net 
■ės persekiot jos 
renančių Vokiečii 
lai yra tik žodžiai 
kad nenusmuktų n 
Francuzai, žm 

kiečiais nepasitiki 
lerio kalbos jie tu< 
išvadą, kad šioje i 
karo gali nebūti, 
rali kilti vėliau, to< 
but pasiruošusiems.
Londone manor 

Hitlerio kalba niek 
teparodė ir kad pa< 
slieką taip pat 
oip buvo iki šiol 
nano, kad Berlynas 
ratų tik tuomet, je 
ims vokiečiams čel 
njoj butų leista “ap 
į’ nes per tokį “ap.1 
faą” jie be jokios 
4 nutartų dėtis pi 
fatijos. Bet šitokio 
grendimo” negalim 
si be čekoslovakij 
■kinio, o ji ant to ne 
ilgi, norint užtikrini 
pai taiką, reikia, esi 
irsti Čekoslovakiją, 
leistų ziudetams i 

iras “apsispręsti.” 
Romoje Hitlerio I 

. 'tina, padarė “gere 
'dilo. Hitleris par 
“d fašistai reikalauji 
i kas jiems priklau; 
rrtimo nieko nenori 

F® Etiopiją). Bern 
mano, kad čekosl 

^klausimas busiąs i 
'’derybų keliu. Bet j< 
Ikaras, tai, žinoma, 

butų kaltas, 
Elizija, Anglija ir k 
.^kratinės vaistyk 
i-Prašo fašistiški Itali 
^asčiai.
Woj susirinkę Tai 

atstovai mano, k 
! ar taika priklat 

gausia nuo Angliji 
$ Anglija stovės tvirt 
.^euzija prieš Vokie 

L,karo nebus. Nebus .
W metais. , 
$ingtono diplomat! 

ltr>o kalbos atsikvi


