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Bus Karas ar Nebus, Da
bar Niekas Tikrai Nežino

HITLERIS GRĄSINA, 
BET PATS DAUGIAU

SIA BIJOSI.
Maskva mano, kad Vakarų 
valstybės susitaikys Čeko- 

į slovakijos sąskaitom
Šį panedėlį pasaulis vėl 

laukė, ką Hitleris pasakys 
savo kalboj nacių kongrese 
Nuremberge. Visi manė, iš 
tos kalbos galutinai paaiš
kės, ar naciai laušis Čeko- 
slovakijon, ar ne; kitaip pa
sakius, ar bus karas, ar ne.

Hitleris kalbėjo gana aky- 
plėšiškai, gyrė fašizmą, 
pliovojo prieš demokratiją, 
grąsino visiems, tačiau apie 
savo planus aiškiai nieko 
nepasakė. Iš visos jo kalbos 
išrodė, kad pats.jis daugiau 
bijosi karo, negu jo prieši- 
Hinkai, nes jis žino, kad jei 
dabar kiltų karas, tai netik 
Vokietija butų sunaikinta, 
bet ir jis pats galvos netek
tų. Tačiau jis nori šitą savo 
baimę paslėpti. Jis bijosi, 
kad jo naciai nepastebėtų, 
kad jo kinkos dreba. Todėl 
jis blofuoja. Jis rėkauja 
apie Vokietijos galybę, kad 
toliau Vokietija niekam ne- 
silenksianti, kad ji kovo
sianti už savo teises ir kad 
Čekoslovakija neturinti tei
sės persekiot jos ribose gy
venančių vokiečių. Bet visa 
tai yra tik žodžiai ir blofas, 
kad nenusmuktų nacių upas.

Francuzai, žinoma, vo
kiečiais nepasitiki ir iš Hit
lerio kalbos jie tuoj padarė 
išvadą, kad šioje valandoje 
karo gali nebūti, tačiau jis 
gali kilti vėliau, todėl reikia 
but pasiruošusiems.

Londone manoma, kad 
Hitlerio kalba nieko aiškiai 
neparodė ir kad padėtis pa
silieka taip pat įtempta, 
kaip buvo iki šiol. Anglai 
mano, kad Berlynas nusira
mintų tik tuomet, jei ziude- 
tams vokiečiams Čekoslova
kijoj butų leista “apsispręs
ti,” nes per tokį “apsispren
dimą” jie be jokios abejo
nės nutartų dėtis prie Vo
kietijos. Bet šitokio “apsi
sprendimo” negalima pra
vesti be Čekoslovakijos su
tikimo, o ji ant to nesutiks. 
Taigi, norint užtikrinti Eu
ropai taiką, reikia, esą, pri
versti Čekoslovakiją, kad 
ji leistų ziudetams vokie
čiams “apsispręsti.”

Romoje Hitlerio kalba, 
žinoma, padarė “gero” įs
pūdžio. Hitleris parodęs, 
kad fašistai reikalauja tik 
to, kas jiems priklauso, o 
svetimo nieko nenori (už
miršo Etiopiją). Bendrai, 
italai mano, kad Čekoslova
kijos klausimas busiąs išriš
tas derybų keliu. Bet jeigu 
kiltų karas, tai, žinoma, ne 
Hitleris butų kaltas, bet 
Francuzija, Anglija ir kitos 
demokratinės valstybės. 
Taip rašo fašistiški Italijos 
laikraščiai.

Ženevoj susirinkę Tautų 
Lygos atstovai mano, kad 
karas ar taika priklauso 
daugiausia nuo Anglijos. 
Jeigu Anglija stovės tvirtai 
su Francuzija prieš Vokieti
ją, tai karo nebus. Nebus jo 
bent šiais metais.

Washingtono diplomatai 
po Hitlerio kalbos atsikvė-

pė lengviau, nes įsitikino, 
kad tas bloferis karo bijosi, 
ir todėl karo nebus.

Maskvai Hitleris nepada
rė jokio įspūdžio. Ji iš kalno 
žinojo, kad karo skelbti jis 
nedrįs; ir ji žinojo, kad at
gal trauktis nuo savo reika
lavimų jis taip pat nedrįs, 
nes tuomet nukristų jo pres- 
tyžas nacių akyse. Vienin
telis jam atviras kelias buvo 
blefas. Ir jis blofavo.

Maskva yra įsitikinus, 
kad galų gale Vakarų Euro
pos valstybės susitars pada
ryti taiką Čekoslovakijos 
sąskaitom Anglija priver
sianti Čekoslovakiją paten
kinti ziudetų vokiečių rei
kalavimus, t. y. leisti jiems 
“apsispręsti.” Po to “apsi
sprendimo” vokiečiu apgy
venta Čekoslovakijos dalis 
busianti prijungta prie Vo
kietijos.

ISPANIJOJEINA 
SMARKUS MŪŠIAI

Associated Press šią są
vaitę praneša iš Ispanijos, 
kad fašistai jau kelintą die
ną smarkiai atakuoja vy
riausybininkų pozicija Eb- 
ros paupiu, bet nepajėgia 
lojalistų , iš tenai išmušti. 
Fašistų nuostoliai esą labai 
dideli, nes puldami jie turi 
eiti atvirom vietom, tuo tar
pu kai lojalistai šaudo iš ge
rai įtaisytų apkasų. Fašistai 
deda didžiausių pastangų 
paimti kalną, kuris tenai y- 
ra žinomas kaip “Numeris 
253.” Bet iki šiol visos jų 
atakos čia sutirpsta lojalis
tų ugny. Kova esanti tokia 
atkaklį, kokia paprastai iš
sivysto tiktai užimant mies
tą arba labai svarbias susi
siekimo linijas.

Anglijoj Suimtas 
Karo Šnipas.

Pereitą sąvaitę Londone 
buvo pastatytas prieš teis
mą Robinson Walker, bu
vęs Vickers-Armstrong gin
klų dirbtuvės inžinierius. 
Valdžia jį kaltina išviliojus 
iš vieno tos dirbtuvės darbi
ninko ginklų planus ir nu
nešus juos Sovietų Rusijos 
prekybos atstovybėm Wal
ker pardavinėjęs Anglijos 
karo paslaptis netik Rusi
jai, bet taip pat Italijai ir 
Vokietijai.

CIO NESUTINKA KEISTI 
WAGNERIO ĮSTATYMO.

CIO vadovybė griežtai 
pasisakė prieš Wagnerio į- 
statymo keitimą. Šitokio 
keitimo reikalauja tiktai re
akcinės 
bernas 
Darbo 
ninkas.

ŠOVĖ

korporacijos ir jų 
Green, Amerikos 

Federacijos pirmi-

EGIPTO KARA
LIUKĄ.

Pereitą sąvaitę Egipto 
studentas šovė iš revolverio 
karalių Faruką, bet nepa
taikė. Šokivas suimtas.

JUGOSLAVIJaTuž ČE
KOSLOVAKIJĄ.

Jugoslavija pareiškė, kad 
ji tuoj pultų Vengriją, jei 
pastaroji padėtų. Vokietijai 
plėšti Čekoslovakija.

Misteriška Vokie
čių Bomba.

Ji sprogsta skystu oru ir žu- 
| do per ketvirtdalj mylios.

Armijos ekspertai Wash
ingtone mano, kad vokiečių 
chemikai turi išradę naują 
bombą, kurios paslaptis la
bai saugojama. Jau keliatas 
mėnesių, kaip kitų valsty
bių slapti agentai stengiasi 
šito išradimo paslaptį su
sekti, bet iki šiol da nieko 
nesužinota.

Ši bomba esanti tuo nepa
prasta, kad ji padalyta iš 
labai lengvos medžiagos, 
lengvesnės negu aluminum, 
ir kad jos sprogimui varto
jamas skystas oras. Būdama 
lengva, ji negali per dides
nę kliūtį prasimušti, bet už
tai ji turi baisią sprogsta
mąją pajėgą. Apie 6 mėne
siai atgal Vokietijos lakū
nai bombardavo tokiomis 
bombomis Barcelonos mies
tą Ispanijoj. Pasekmės bu
vo baisios: 512 žmonių bu
vo užmušta ir 1,600 sužeis
ta. Skystas oras virsta dujo
mis, kurios plisdamos neap
sakomu greitumu naikina 
viską per ketvirtdalj mylios 
aplinkui. Pavyzdžiui, viena 
tokių bombų, nukritusi Bar
celonos miesto aikštėn, už
mušė netiktai visus buvu
sius tenai žmones, bet su
naikino tris gatvėkarius ir 
du autobusu sų visais kelei
viais.

Šveicarijos Siena 
Apsaugota Minomis.

Karo dalykų žinovai se
nai jau yra nusistatę nuo
monę, kad kilus Vokietijos 
karui su Francuzija, vokie
čių armija šį kartą laužtusi 
Francuzijon per Šveicariją. 
Todėl šią sąvaitę, kai karo 
pavojus pasirodė visai rim
tas, Šveicarijos karo depar
tamentas įsakė pridėti savo 
pasieny minų. Po visais ge
ležinkeliais, vieškeliais ir 
kitais susisiekimo punktais 
buvo pridėta sprogstamo- ■ 
sios medžiagos. Ir tokiose 
vietose pastatyta stipri sar
gyba. Jeigu Vokietijos ar- ; 
mija pradėtų laužtis Šveica
rijon, visi šitie keliai ir t ii- ' 
tai butų išsprogdinti. ' 

Belgija taip pat prikasė 
minų visu Vokietijos pasie-j 
niu, kad akies mirksny bu
tų galima išdinamituot vi
sus tiltus ir geležinkelius.

su

Ženevoj 
svarbus

užsienio 
Bonnett

Litvinovas Sušaukė 
Sovietų Ambasa

dorius.
Turėjo slaptą pasitarimą 
Francuzijos ministeriais.

Rugsėjo 12 d. Ženevoj su
sirinko Tautų Lygos posė
dis, į kurį suvažiavę vaistys 
bių atstovai laiko slaptus pa
sitarimus vieni su kitais. Pe
reitą nedėldienį 
buvo pastebėti 4 
dalykai:

1. Francuzijos 
reikalų ministeris
atlėkė iš Paryžiaus pasitarti 
su Sovietų užsienio reikalų 
komisaru LitVinovu. Jiedu 
turėjo ilgoką slaptą pasita
rimą. Tuo budu oficialiai 
buvo demonstruota rusų- 
francuzų vienybė. Dabarti
niu laiku, kai vokiečiai grū
moja Čekoslovakijai, šitoks 
rusų-francuzų ministerių pa
sitarimas turi didelės reikš
mės.

2. Litvinovas sušaukė že- 
nevon visus Sovietų Rusijos 
ambasadorius slaptai kon
ferencijai. Atvyko ambasa
dorius Maiskis iš Londono, 
Suvič iš Paryžiaus, Mereku- 
lov iš Berlyno, Stien iš Ro
mos ir madama Kolontai iš 
Švedijos.

3. Ženevoj taip pat susi
rinko į slaptą konferenciją 
visi Anglijos dominijų ko- 
misijonieriai.

4. Kinijos 
siuntė Tautų Lygai notą, 
formaliai prašydama, pa
naudoti Lygos konstitucijos 
17-tą straipsnį prieš Japoni
ją, kuri užpuolė Kiniją.

V- U’- Valdžia pn-

1,500 Vokiečių Lėk
tuvų Anglijai Pulti.
Londono “Daily Tele

graph” diplomatinis kores
pondentas šį panedėlį pra
neša, kad vokiečių militari- 
stai jau ruošiasi bombar
duoti Angliją iš oro, jeigu 
kiltų karas. Generaliniai 
štabai Londone ir Paryžiu
je esą gavę tikrų žinių (tur
būt per slaptus savo agen
tus), kad vokiečiai turį at
skyrę 1,500 orlaivių, ku
riems esą pavesta bombar
duoti Angliją, jeigu prasi
dėtų karas.

REIKALAUSIĄ SUSTAB
DYT GINKLUS UŽ

PUOLIKAMS.
Kongreso komisijos užsie- 

---- j nio reikalams pirmininkas 
REPUBLIKONAI IŠKEPĖ McReynolds sako, kad atei- 

5 JAUČIUS. nančioj Kongreso sesijoj jo 
Pennsylvanijos republic- į komisija reikalausianti už- 

-:i- — 1--i- -......~~~ drausti pardavinet ginklus 
visoms valstybėms, kurios 

įveda užpuolimo karą. Da
bartiniu laiku Amerika la
bai simpatizuoja užpultajai 

i Kinijai, bet ginklai yra par
duodami ir užpuolike! Japo
nijai. Sekantis Kongresas 
turėsiąs patvarkyti taip, kad 

: Japonija ginklų iš Ameri
kos negautų.

nai pereitą subatą suruošė 
didelį jomarką vienam par
ke netoli Pittsburgho. Kad 
patraukti savo partijai dau
giau žmonių, jie iškepė ant 
jiešmų 5 jaučius ir pastatė 
100 patarnautojų, kad ap
tarnautų visus susirinkusius 
“senvičiais.” Visa tai buvo 
už dyką. Republikonų kal
bėtojai tuo tarpu sakė pra
kalbas ir gyrė savo partiją. 
Kaip jie patys giriasi, žmo
nių buvę apie 35,000.

NEW YORKE BANDITAI 
PAŠOVĖ ŽMOGŲ.

Pereitą penktadieni du 
ginkluoti banditai NewYor- 
ke užpuolė restoraną prie 
West 23-rd streeto. Jie pa
šovė savininką Twisterna ir 
pagrobė $6,000 pinigų, ku
rie buvo paruošti darbinin
kų algoms.

IŠLEISTA JAU $100,000 
CLEVELAND© GALVA

ŽUDŽIUI JIEŠKOT.
Jau keliatas metų kaip 

Clevelande laikas nuo laiko 
randama nužudytų žmonių 
su nuplautomis galvomis. 
Rugpiučio 16 dieną rasta 
jau 11-tajį tokį lavoną. Poli
cija sako, kad tam galvažu
džiui jieškoti miestas išlei
dęs jau $100,000, bet pėd
sakai vis da nesurasti.

ČEKOSLOVAKIJOJ PA- HA AAA M 1 *1 * v* H *1 •

skelbtai karo s™. 50,000 Meksikiečių Sveikino
Darbininkų Kongresą.Čekoslovakijos valdžia šį Į 

panedėlį paskelbė, kad jei
gu pietiečiai (ziudetai) vo
kiečiai ims perdaug triukš- <-<• 7 • .. n
mauti, tai jų apgyventose Siūlo I HVersti r 01'- 
vietose bus suspenduotos d a Tartis Su CIO. 
visos konstitucinės laisvės, 
o jų vieton paskelbtas karo 
stovis. Kai Hitlerio šalinin
kai Čekoslovakijoj triukš
mauja, tai Hitleris sako, 
kad Čekoslovakijos valdžia 
“negali palaikyti tvarkos, 
todėl ji negali valdyt 3,500,- 
000 ziudetų vokiečių.” Tai
gi Čekoslovakijos valdžia 
dabar nutarė parodyt fašis
tams, kad ji gali tvarką pa-1 
laikyti, o jeigu hitlerininkai kad J1 
norės triukšmauti, tai jiems'.. .......
bus blogai. Iki šiol Čekoslo- jK1. s.iaį.cienai uniJ0S ne; 
vakijos 
drausta 
ginklus luaioii/auu naviu i .
riaušes. Bet jeigu fašistai to Taigi tyrinėtojas siu- 
būtinai 
dabar policija galės pradėt 
ir šaudyt juos. Tada gal jie 
bus patenkinti “tvarkos pa
laikymu.”

Iš šį utarninką penkiuose 
vokiečių apgyventuose mie
stuose buvo paskelbtas karo 
stovis, nes po Hitlerio pra
kalbos vokiečiai pradėjo 
kelti riaušes ir 3 jų buvo už
mušti.

dą Tartis Su CIO.
Darbo Santykių Taiyba 

Washingtone paskelbė savo 
tyrinėtojo rekomendaciją, I 
kad Fordo automobilių 
dirbtuvė Richmonde, Cali- 
fornijoj, butų priversta tar
tis su CIO unija. Ištyręs da
lykus vietoje, tyrinėtojas 
praneša, kad pereitais me
tais iš 1277 tos dirbtuvės 
darbininkų 1120 pasisakė, 

jie nori būti CIO unijos 
atstovaujami, tačiau Fordas

policijai buvo už- Jsileidzia. Be to, jo bosai 
vartoti šaujamus pasalino 129 darbininkus 
malšinant nacių uz^a1’ Kac. už CIO

1 n i fn
reikalaus, tai nuo Į

KA-BAISI AUTOBUSO 
TASTROFA.

6 žmonės užmušti ir 25 
sužeisti.

Apie 7 valandą šio utar- 
ninko lytą netoli nuo Wor7 
cesterio įvyko šiurpi nelai
mė. Greyhound linijos auto
busas važiavo su žmonėmis 
iš New Yorko į Bostoną ir 
ties Charltono miesteliu su
sikūlė priešakiais su troku, 
kuris vilko paskui save di
delį “trailerį.” Busas ir tro- 
kas sudužo ir apsivertė po 
keliatą kartų. Katastrofos 
pasekmėje 6 keleiviai buvo 
užmušti ir 25 sužeisti.

Bušo vežikas išliko gyvas, 
bet sunkiai sužeistas. Kaip 
visa tai įvyko, jis neatsime
na. Jis tik atsimena, kad 
smarkiai lijo lietus.
aliejaūsITrimos kal
tos MEKSIKOS DARBI
NINKAMS $28,000,000.
Amerikos ir Anglijos ka

pitalistai buvo apskundę 
vyriausiam Meksikos tribu
nolui Meksikos valdžią, ku
ri atsiėmė iš jų aliejaus šal
tinius. Jie prašė, kad Tribu
nolas uždraustų valdžiai 
tuos šaltinius išnaudoti. Tri
bunolas jų prašymą atmetė 
ir nusprendė, kad jie kalti 
Meksikos darbininkams dar 
$28,000,000 už streikuotą 
laiką.
IŠKASĖTUNELI Iš KA

LĖJIMO.
Rhode Island valstijos 

kalėjime kaliniai pereitą 
sąvaitę iškasė iš kalėjimo 
25 pėdų ilgio tunelį. Sargy
ba šitą "darbą pastebėjo ir 6 
kaliniai, kurie tą tunelį ka
sė, tapo uždaryti į solitares 
kameras. Visi esą plėšikai.

rooseveltoTsunui
PADARYTA OPERACIJA.

Vyriausiajam Roosevelto 
sunui, Jamesui Rooseveltui, 
šį panedėlį buvo padaryta 
sunki vidurių operacija. Jo 
viduriuose augo votys. Po 
operacijos jaunas Roosevel- 
tas jautėsi neblogai.

lo, kad Darbo Santykių Ta
ryba priverstų Fordą priim
ti atgal visus tuos žmones ir 
užmokėti jiems pilną algą 
už tą laiką, per kurį jie buvo 
pašalinti. Šitie dalykai aiš
kiai yra numatyti Wagnerio 
įstatyme.

Ar reikia stebėtis, kad 
plutokratai reikalauja l _ 
įstatymą pakeisti? Ir tą jų 
reikalavimą remia Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas Green!

“Vienybė” Skelbia 
Nebūtus Dalykus. 
Šio panedėlio laidos “Vie

nybė” rašo:
“Šiandien, rugsėjo 12 d., 

SLA. centro raštinėje, New 
Yorke, prasideda SLA. 
pildomosios taiybos suva
žiavimas. Pasiek u s i o s 
Brooklyną žinios iš Chica
gos tikrina, kad šis suva
žiavimas gali atnešti SLA. 
nariams netikėtų siurpry- 
zų... Tos pačios žinios iš 
Chicagos taip pat tikrina, 
kad... bus išmesti iš urėdų 
SLA. prezidentas Bago- 
čius ir sekretorius Vini- 
kas.”
Kas nors kur nors turėjo 

perdaug išsigerti, jeigu šito
kių dalykų galėjo tautinin
kų laikrašty prirašyti. Tai 
yra stačiai haliucinacijos, 
nes ištikrujų šią sąvaitę 
New Yorke nėra jokio SLA. 
Pildomosios Taiybos suva
žiavimo ir niekas preziden
to Bagočiaus ir sekretoriaus 
Viniko iš urėdų nemeta.

LEWIS MATO FAŠIZMO 
PAVOJŲ AMERIKAI.

CIO vadas kviečia darbi
ninkus išvien kovoti prieš 

bendrą priešą.
Meksikos mieste dabar 

yra susirinkęs Tarptautinis 
Darbininkų Kongresas prieš 
Karą ir Fašizmą, kur daly
vauja ir John Lewis, CIO 
vadas. Šitą kongresą pa
sveikinti pereitą nedėldienį 
į bulių kovos areną susirin
ko 50,000 Meksikos darbi
ninkų, kuriems suvažiavę 
kongreso delegatai sakė 
prakalbas. Kalbėjo ir John
Lewis. Arena buvo pilna 
raudonų vėliavų, kurios at
stovavo Pietų Amerikos^, 
Europos ir Azijos darbinin
kų organizacijas. Atsistojęs 
kalbėti, Lewis pasveikino 
CIO 4,000,000 narių vardu 
visų šalių atstovus ir pareiš
kė, kad “visi mes čia esame 
susirinkę kovai prieš bend
rą savo priešą — fašizmą.” 

“Darbinihkai ir demokra- 
tija visuomet turėjo priešų,” 

- kalbėjo Lewis toliau. “Da
bar tie priešai pradėjo vie
nytis po juodąją fašizmo 

{vėliava. Jiems visur padeda 
reakcijos elementai. Fašiz
mo pavojus gręsia ir Jungti-, 
nėms Valstijoms. Reakcinių 
korporacijų advokatai čia 
visuomet kovojo prieš dar
bininkų teisę organizuotis.” 
Ir šitie gaivalai yra patys 
pirmutiniai fašizmo rams
čiai, sako Lewis. Stambus 
pelnagrobiai Jungtinėse 
Valstijose remia fašistinį 
judėjimą ir Pietų Ameriko
je. Todėl ir Pietų Amerikos 
ir šiaurės Amerikos darbi
ninkai turi eit išvien ir ko
voti prieš savo bendrą prie
šą—fašizmą.

FAŠISTŲ SUKILIMAS ČI
LĖJ NUSLOPINTAS.

Čilės respublikoj, Pietų 
Amerikoj, fašistai kėsinosi 
pagrobti valdžią į savo ran
kas. Bet sukilimas buvo nu
slopintas. 1 fašistas buvo 
užmuštas, 42 sužeisti 
daug vadų areštuota.
PAVOGėTmIESTO NAMĄ

Minneapolio mieste val
džia buvo paėmusi vieną 
namą dėl nesumokėtų mo
kesčių. Kai miesto inspekto
rius pereitą sąvaitę nuvyko 
tą namą apžiūrėti, jis jo jau 
neberado. Namas buvo iš
ardytas ir visa medžiaga ka
žin kur nuvežta.

Į LONDONĄ NUKRITO 
KARO ORLAIVIS.

Pereitą sąvaitę į Londono 
priemiestį nukrito karo or
laivis ir sprogdamas sukėlė 
gaisrą. 10 žmonių užmušta

ir

TEISĖJAS NUTRAUKĖ 
BYLĄ PRIEŠ RAKE- 
TIERIŲ KARALIŲ.

Per kelias sąvaites New 
Yorke ėjo raketierių kara
liaus Hines byla. Teisme 
buvo aiškiai parodyta, kad 
Hines su policija ir politi
kieriais globojo raketą, ku
ris per metus ištraukdavo iš 
žmonių kišenių $20,000,000. 
Ir kai viskas paaiškėjo, Vy
riausiojo/ Teismo teisėjas 
staiga bylą prieš tą vagių 
globėją nutraukė. New Yor
ko raketieriai dabar trium
fuoja.

Šitoj byloj buvo daug 
“politikos.” Tas žulikų glo
bėjas Hines yra demokratų 
mašinos politikieris, o pro
kuroras Dewey, kuris jį per
sekiojo, yra republikonas ir 
kandidatuoja j New Yorko 
valstijos gubernatorius. Tai
gi išrodo, kad žulikų vadas 
buvo paleistas be bausmės 
politiniais sumetimais. .

IŠRADO NAUJĄ BUDĄ 
GAZOLINUI GAMINTI.
Du Chicagos chemikai 

pasiskelbė suradę naują bū
dą gazolinui gaminti Dr. 
Ipatieff ir A. V. Grosse, ku
rie padarė šitą išradimą, sa
kosi šituo nauju budu jie 
galį padaryti tiek pat gazo
lino iš 40 bačkų aliejaus, 
kiek dabar padaroma iš 100 
bačkų.- Taigi sutaupoma la
bai daug aliejaus,
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KODĖL ANGLIJOS VAL
DŽIA VEIDMAINIAUJA.

Gana vykusiai šį klausi
mą aiškina “Naujienos.” 
Jos sako:

“Visiems aišku, kad Angli
jos konservatoriai simpati 
zuoja fašistams. Jeigu jie bu
tu norėję, jie butų neleidę Ja
ponijai pagrobti Mandžuriją— 
tuomet nebūtų, žinoma, buvę 
dabartinio japonų įsiveržimo į 
Kiniją. Jungtinės Valstijos 
siūlė Anglijai sustabdyti ja
ponus, bet ji atsisakė.

“Anglai lengvai galėjo ne 
duoti Italijos fašistams užka
riauti Etiopiją ir dar lengviau 
galėjo sulaikyti fašistų inter
venciją Ispanijoje. Ir su Hit
leriu šiandien nebūtų jokios 
bėdos, jei tik anglai butų 
griežtai pasakę Berlynui, kad 
jie eis kartu su Francuzija ir 
neleis Vokietijai atsteigti sa
vo militarizmą.

“Dabar pati Anglija yra 
priversta malšinti įsismarka
vusius Vokietijos nacius, kai 
su jais jau yra daug sunkiau 
susikalbėti. .Veikiausia ir cu 
Italijos fašistais anglams teks 
anksčiaus ar vėliaus susikirsti 
dėl Ispanijos ir kitų sričių, 
kur juodmarškiniai lipa ant 
kulnų britų imperijai.

“Imperijos reikalai verčia 
Angliją fašizmui priešintis, 
nes fašizmo tikslai užsienių 
politikoje tiems jos reikalams 
yra daugeliu atžvilgiu priešin
gi. Iš kitos pusės, Anglijos at 
žagareiviai bijo, kad, fašizmui 
sugriuvus, visoje Europoje at
sigriebs darbininkų judėji
mas, kuris gali pačius Angli
jos konservatorius nušluoti.

“štai dėlko Anglijos politi
ka yra tokia ‘atsargi’ ir neaiš
ki. Viena ranka ji fašistus re 
mia, kita ranka juos trukdo. 
Ji nori fašistus suvaldyti, bet 
nenori jų pražudyti. Mussolini 
ir Hitleris tuo naudojasi.”
Ištikrujų taip ir yra.

KATALIKU “WORKE- 
RIS” KOMUNISTU 

“WORKERIUI.”
Musų skaitytojai jau gir

dėjo, kad Amerikos komu
nistų organas “Worker” iš
leido Browderio parašytą 
atsišaukimą į katalikus. Ta
me atsišaukime Browderis 
siūlo “brolišką ranką kata-, 
lįkams.” Atsišaukimas Jjuvo; 
atspausdintas .knygeles for-r 
moję ir išsiuntinėtas visiems 
kątajikų veikėjams. Matyt,, 
gavo.jį ir radikalaus katali
kų laikraščio, “Catholic 
Worker,” redaktoriai, nes 
savo laikraščio rugsėjo lai
doje jie paskelbė atvirą lai
šką Browderiui.

Laiškas prasideda taip:
“Brangus Broli B row deri: 
“Kaip eiliniai katalikų pa 

sauliečiai, gyvai susidomėję 
dabartinės socialės betvarkės 
rekonstrukcija, mes sveiki
nam jūsų ‘Atsišaukimą į Kata 
likus.’ Mes, kaip ir jus, norime 
pašalinti iš katalikų-komunis i 
tų tarpo nedorą ir piktą kovą, 
o visas diskusijas pastatyti 
ant krikščioniškos brolybės 
pamatų...

“Mes taipgi suprantame, 
kad politikoje daugelis turtin
gųjų katalikų remia reakciją. 1 
Mes, eiliniai katalikų pasau
liečiai, prieš I 
nių ideologijų 
kovojame visomis savo jėgo
mis...

“Bet pirmiausį dalyką nu- 
statykime pirmiausia. Mes ne-

vieną žmogaus dalį, neatro- 
fuojant jo asmenybės...

“Pasaulis yra sukurtas žmo
gui; tai yra, politika, ekono
mika ir mašinerija egzistuoja 
žmogui, o ne žmogus joms. Ta
čiau šitokie dalykai, kaip tikė
jimas, etika, šeimos dorovė, 
kįla iš žmogaus prigimties — 
jie nėra žmogaus rankomis 
padaryti, nėra sufabribuoti 
dirbtuvėj. Todėl mes negalime 
atskirti tikėjimo, etikos ar šei- ’ 
mos dorovės, nes tai yra pri
gimtos ir pagrindinės žmonių 
elgesio normos...

“Jus sakot, kad etikos klau
simas nevienodai yra supran
tamas ir pas tikinčiuosius. Į 
Yra daug krikščioniškų sektų, 
kurių mokslas yra skirtingas, Į 
tačiau katalikai su jais ben
dradarbiauja. Todėl, jūsų su
pratimu, katalikai galėtų vei
kti išvien ir su komunistais.

“Bet čia ne skirtumo klau
simas. čia yra klausimas vi
siško antitėzio. Mes, krikščio 
nys, mylim komunistus, kaipo 
žmones ir kaipo galimus Kris- 1 
taus sekėjus. Bet mes neken
čiame komunizmo. Gi jus, ko
munistai, riekenčiat kapitaliz 
mo ir kapitalistų. Mes mylim 
žmones, bet kovojam prieš jų 
nuodėmes. Jus gi kovojat ne 
vien tik prieš opoziciją, bet ir 
prieš tuos asmenis, kurie nusi
deda jūsų ‘Partijos Linijai.” 
Iš to mes matome aiškų anti- 
tėzį.

“Todėl mes negalime priim
ti jūsų ištiestos rankos. Bet 
mes mielai tiesiam jums savo 
ranką ir sakom, kad nuo tos 
valandos, ’kai jus pripažinsite 
žmogui sielą, mes galėsime su 
jumis veikti.” o v . .. r... _ ...

m . v. . x , . Ininkui Alantui, kad jis neži-
Tai šitaip atsake komuru-i no sav0 konstitucijos. Pa- 

kairiuJy katalikų jgaj konstituciją, kauniš- 
rtorkens. Ijįįų pOnų maudynes priterš-

ti turi tokią pat teisę žydai, 
ŽYDAI PRITERŠĖ TAU- kaip ir nežydai.

Kitas žydų laikraštis, 
“Folksblatt,” rašo, kad iš
tikrujų šitokių šposų pada
ro visi. Girdi:

“štai, šių eilučių rašytojas 
pats vasarojo Palangoje ir 
matė blogo elgesio tiek pas žy
dus, tiek ir pas nežydus.”
Alantas dar piktinasi, kad 

žydai Palangos maudynėse 
nenorį lietuviškai kalbėti. 
Jie vartoja rusišką žargoną. 
Bet “Folksblatt” atšauna, 
kad ir “lietuviškos burnos 
rusiškai keverzoja.”

Besiginčydami “teoretiš- 
kais” dalykais, Kauno laik- 
i_U__i . „Z—’
tiškajį "klausimą, būtent: 
kas dabar turi tas Palangos 
maudynes išvalyti?

S. army’s “super flying fortress*^

Pursuit planes 
• wing through 

clouds

Amerika taip pat stropiai ruošiasi karui. Ji žino, kad anksčiau ar vėliau jai teks susirem
ti su plėšriąją Japonija. Bet prieš Japoniją Amerika gali kariauti tiktai ant jūrių ir iš 
oro, nes sausžemiu tos dvi šalys nesusisiekia. Todėl ir yra daugiausia dėmesio kreipia
ma j laivyno ir aviacijos vystymą, šiame vaizdely (iš kairės) matome vėliausio tipo grei
tuosius kovos lėktuvus. Viršuje yra parodyta vadinamoji “skraidomoji tvirtovė.” Jos 
didumą galima įsivaizauoti palyginus ją su paprastu karo orlaiviu, kuris yra parodytas 
jos apačioje. Vaizdelio apačioje matosi ir amerikiečio Hugheso lėktuvas, kuriuo jis nese
nai per 4 dienas aplėkė aplink visą žemės kamuolį.

Rašykit Amerikos 
Lietuvių Istoriją. BROOK

reikalas, 
paplūdimyje nematyti.”
Žinoma, tai nepakenčia

ma situacija. Tautininkas 
nueina iš ryto išsimaudyti, 
kad butų švaresnis, o iš 
maudynių išeina... žydu pa
kvipęs. Dėl to pųnas Alan
tas pataria . įtaisyti žydams 

-.. . maudynes kur nors toliau. 
", Tegul, girdi, jie tenai daro, 

-......... - ką jie nori. ,Karauku pašau- , . i
kiekviena reakči- | .et Kauno žydų laikraš- 

pasireiškimą ^1S> “Idiše Stirnine,” sako, 
kad jeigu ponui Alantui 
maudynę priterštų ne žy
das, bet hitlerininkas, ar 

...... w h.................. :.:J„ „j. Šiaip koks fašistas, tai jis ši- 
galime priimti materijalisti- i tokių triukšmingų straips- 
nės ir atejistinės filosofijos, Smetonos organe nėra- 
kuri rišdama ekonomines ir sy^U- 
politines problemas nepripažį I Alanto supratimu, žydai 
sta dieviškojo elemento. Musų Šitokiu savo elgesiu “įžei- 
sąvoka apie žmogų neleidžia ' džia šeimininkus,” suprask 
mums priimti šitokio nusista-; tuos ponus, kuriems Lietuva 
tymo, nes žmogus yra ne vien priklauso.
tiktai medžiaga, bet kartu j Bet žydų laikraštis klau- 
dvasia ir medžiaga. O šitokioj šia jo, kas yra tie “šeiminin- 
&vįęsoj negalimą juk paimti■ kai?” Sako:

sta dieviškojo elemento. Musų Šitokiu savo elgesiu 
sąvoka apie žmogų neleidžia džia šeimininkus,” :

Lietuvių bizniai: Koope
ratyvai, jų gyvavimas, žlu
gimo priežastis. Privatiški 
lietuvių bizniai, bankai, 
krautuvės ir tt. Dirbtuvės, 
išradimai ir tt.

Tokia istorija bus labai 
įdomi Lietuvos istorijai, 
taipgi ir Amerikos lietu
viams. Už 50 metų vargiai 
rasis Amerikoje lietuvių 
kalbančių lietuviškai. Ta
čiaus iš Amerikos lietuvių 
bils istorijos ir sociologijos 
rašėjų. Universitetuose bus 
gvildenami klausimai apie 
praeities lietuvių ir kitų at
eivių gyvenimą Amerikoje, 
jų veiklą ir tt. Jeigu lietu
viai čia savo istorijos nepa
liks, tai niekas apie musų 
čia buvimą ir nežinos.

Amerikos lietuviai sulošė 
didelį vaidmenį kultūros 
dirvoje. Kiek iš tų skurdžių, 
nemokšų tėvų, sūnus bei 
dukterys tapo profesiona
lais, artistais ir tt.

Amerikos lietuvių jauno
sios kaitos jau turime inte 
ligentų. Jų tėvų biografijos 
turi būti paduotos pilnai. 
Tas labai svarbu dėl to, kad 
tie bemoksliai lietuviai, 
baudžiauninkų sūnus bei 
dukterys, atvykę į šią šalį 
sugebėjo pasinaudoti proga 
ir leisti savo vaikus į aukš
tas mokyklas, nors paty^ 
save skriaudė materialiai ir 
socialiai, kad savo vaikus 
tinkamai išmokinti.

Tokia istorija butų pilnas 
žmonių gyvenimo aprašy
mas, ir tiktai tokia istorija 
turi mokslinę vertę.

Tą darbą gali atlikti kolo
nijų draugijos. Draugijų 
viršininkai turi knygas. Iš 
jų galima daug medžiagos 
gauti. Taipgi ir iš senų lietu
vių, kurie gyvena kolonijo
je. Imdami iš tokio žmogaus 
informacijas, paduokite jo 
vardą, pavardę ir amžių, ir 
kada jisai ar ji apsigyveno.

Rašykite lietuvių ar ang
lų kalbomis. Geriau anglų 
kalba. Atspauskite knygą ii 
padėkite Į savo miesto kny
gyną, į mokyklų knygyinis. 
Nėra abejones, kad bus ga
lima ir parduoti. Juk .daug 
žmonių įdomaus lietuvių is
torija.

■ Tokioj istorijoj niekas 
neturi but užslėpta, nei per
dėta. Jeigu'parapijose įvy
ko muštynės, turi buri apra
šytos priežastys ir pasek
mės. Jeigu prakalbas suar
dė, kalbėtojus sumušė, mėtė 
kiaušiniais, tas irgi turi būti 
aprašyta.

Lietuvių draugijom tokis 
darbas labai lengva pada
ryti. Todėl imkitės to darbo, 
kol dar senieji lietuviai yija 
gyvi. Po dvidešimts metų 
mažai kas iš musų be’gy
vens.

Daugelis pasakys, kad tu
rime laikraščius ir iš jų isto
rikas galės imti medžiagą 
ateities istorijai. Istorikas 
visos medžiagos laikraščiuo
se neras, negaus, tai viena; 
o antra, už kokios 50 metų 
laikraščių negalės vartoti, 
nes popiera bus sutrūnijus; 
pajudinus, ji tuoj subyrės į 
daleles. Tą patyriau iš senos 
“Lietuvos.”

Laikraščiai turėtų agituo
ti žmones rašyt lietuvių isto
riją, nes tai yra svarbus da
lykas.

Roselande, Ohicagoje, 
vienas lietuvis aprašė vietos 
lietuvių istoriją. Ji labai į- 
domi. Jisai savo lėšomis at
spaus knygą ir padės į mies
to knygyną. Jeigu vienas 
žmogus gali tokį darbą at
likti, kodėl susidėjusios 
draugijos negalėtų to pada
ryti?

Lietuvių draugijos turėtų 
apsvarstyti šį klausimą ir 
imtis darbo.

T. Kučinskai.

Renkant Chicagos lietu- 
:vių istorijai medžiagą, ga- 
!vau supratimo apie lietuvių 
i istorijos svarbumą. Pi adė- 
'jau mąstyti, kaip butų gali
ma parašyti Amerikos lietu
vių istoriją, kuri butų istori
ja žmonių, o ne politikierių.

Štai, SLA. yra išleidęs sa
vo istoriją, bet ji mažos ver
tės, nes tai nėra jokia istori
ja, o politikierių polemika.

Mačiau norvegų istoriją, 
parašytą anglų kalba 1875 
metais. Tai tikra ir įdomi is
torija.

Klausimas kyla, kaip pa
rašyti Amerikos lietuviu vi
suomenės istoriją?

Rinkdamas medžiagą iš 
senų laikraščių, radau ko
respondencijų iš miestų ir 
miestelių apie lietuvių drau
gijų veikimą. Dabar apie 
tuos miestus nieko negirdė
ti, kas rodo, jog lietuviai 
jau išnyko iš tų vietų. Ką 
lietuviai tenai veikė ir nu
veikė, dabar niekas apie 
juos nežino. Už kokios tris
dešimties metų niekas gal 
nežinos nei apie musų gyve
nimą bei veikimą.

Tačiaus kas tokią istoriją 
parašys? Vienam žmogui 
nėra galimybės. Tą darbą 
tegali atlikti kiekvieno mie
stelio ar miesto 
viai.

Kaip rinkti 
vių istoriją?

Kada pirmas 
sigyveno. Jo vardas ir pa
vardė. Kaip greitai pradėjo 
lietuviai keliauti į tą vietą. 
Kokia buvo pirmutinė drau
gija. Kas buvo jos užmany
to jas. Draugijos tikslas.
Vardai ir pavardės pirmųjų 
viršininkų. Kokia mokestis 
buvo. Kiek pašalpos ir po
mirtinės. Draugijos dabar
tinis turtas. Ar draugija gy
vuoja, ar ji mirė, ar susivie-

patys lietu-

Kaip stovi 1
Atkočaiči 

dirbtuvė y 
džiausiu lie 
Brooklyne, 
menkoje, 
porą šimti 
jeigu darbe 
galėtų dirb 
su viršum, 
prilygsta p 
moderniška 
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darbininką 
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ninku, ir tj 
darbininkų 
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bininkų ko 
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M..Rickevi 
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darbininką 
ša ir užsic 
kurį dirb 
Goldbergis 
kada darb 
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Apie J 
dirbtuvę 
tam “Kt 
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Juškei 
kas dirb;

vietos lietu-PITTSBURGIŠKOS 
PASTABOS.

KUN. JANILIONIS PABĖ
GĘS NUO TEISMO.

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” 18 rugpiučio laidoj ra
šo, kad— 

“Kriminališka kunigo Juo
zo Janilionio byla Argentinos 
teisme tebeina. Janilionis iš 
kalėjimo buvo paleistas tik 
laikinai, iki teismo. Jį paleido 
pasiremiant tuo įstatymų 
straipsniu, kad kariškiai ir 
dvasiškiai, panašiuos atsitiki 
muos paleidžiami iki teismo 
ant garbės žodžio, kad nepa 
bugs. Bet kun. Janilionis pa
bėgo.”
Kun. Janilionis įkliuvo 

bėdon Argentinoje dėl savo 
loterijos. Jisai gavo iš Ar
gentinos valdžios leidimą 
organizuoti “Švento Kazi
miero” vardo loteriją kata
likybės reikalams. Valdžia 
leido jam išparduoti loteri
jos bilietų 500,000 pezų su
mai, bet kun. Janilionis tu
rėjo už tai išmokėti 80,000 
pezų premijų tiems, kurie jo 

raščiai visai užmiršo prak-1bilietus pilko.
'* - - i --- - Kaip rašo “Argentinos

Lietuvių Balsas,” kun. Jani
lionis padaręs net dvi bilie
tų laidas, o bilietų pirkė
jams neišmokėjo nei vieno 
pezo. Bilietus pirko ne vien 
tik lietuviai katalikai, bet 
pirko ir dievuoti argentinie- 
čiai. Tuo budu tūkstančiai 
žmonių buvo apgauta, ir už
tai Argentinos valdžia kun. 
Janilionį areštavo. Jis buvo 
uždarytas kalėjiman, ,bet, 
kaip dvasiškis, paleistas irių), negu socialistai. Aš tą 
“ant garbes žodžio,” kad senai žinau, kad sandarie- 
nuo teismso nepabėgs. jjčių kuopos tik ant popie- 

Argentinos lietuvių laik- r?s» bet socialistai turi dau- 
raštis dabar praneša, kad 8'^au simpatizatorių, ir tai ne 
jegamastis Jenilionis pabė- ant popieros, bet tikram gy- 
go. Dabar jis esąs Jungtinė- vemme.
se Valstijose, kaip rodos, ■ .
Chicagos “Draugo” pašto-’ Kas dirbo SLA. labui?

I Ar tik tautininkai ir san- 
,dariečiai dirbo SLA. labui, 
o socialistai—ne? 1907 me
tais pas mus, Pittsburghe, 
senis. Jonas Kazlauckas ir

“Jieškojom naujoje konsti
tucijoje ir neradome tos teisi
nės sąvokos. Tenai tekalbama 
apie piliečius ir apie jų visų 
lygybę prieš įstatymus (18
str.).” \
Taigi žydai parodo tauti-

Medaliai.
juos duoda, kam

lietuvis ap-

TININKAMS VANDENĮ.
“Lietuvos Aido” 363- 

čiame numery redaktorius 
Vytautas Alantas rašo:

“Reikia tuojau pasakyti 
kad didžiausiu nešvarumu ii 
abuojumu pasižymi žydai, 
šiuos žodžius aš rašau visiš
kai sąmoningai, nei kiek ne
perdėdamas. štai faktai.

“Vienas žydukas, tai buvo 
vyrų maudyklėse, įlindęs j 
vandenį, pradėjo atlikinėti sa
vo patuhklirihts reikalus. Tai 
buvo pastebėta ir reikalas per 
duotas policijai. Vienas mano 
geras pažįstamas, kurio žo
džiais negaliu netikėti, man 
pasakojo, kad vandenyje jis 
matęs mėšlo. Savo paties aki
mis mačiau, kaip ryto metu — 
nemaža yra mėgėjų, kurie 
maudosi anksti rytą — vienas 
žydas atlikinėjo natūralius 
reikalus, čia pat prie vandens. 
Kai jam buvo pasakyta kad 
čia ne mėšlynas, tai jis akiplė- Lietuvių 
šiškai atąakė, kad tai esąs jo riame dalyvavo ir drg. R.

Policijos ryto metu Mizara, vienas “Laisvės” 
redaktorių. Ir štai ką jis 
praneša:

“Kai virš 70 Kongreso dele
gatų pradėjo rinktis į Lietu- 

1 vių Kliubbt Svetainę, jų didžiai 
nuostabai, rado užrakintas 
svetainės duris.

“—Kame dalykas?—klau
sinėja vienas kito.

“Atsakymas: lietuviški fa
šistai įskundė provincijos poli- 

I cijai (miesto policija kongresą 
! laikyti leido), buk kongresas 
1 esąs komunistinis. Pastaroji 

įsakė Kliubui užrakinti sve
tainę, neleisti kongreso, dele
gatams susirinkti!”
Bet kongresas vistiek įvy

ko. Svetainę kongreso po
sėdžiams davė Mount Royal 
Hotel, didžiausis viešbutis 
Montrealo mieste, ir davė 

beveik nemokamai.
Taigi lietuviški fašistai, 

kurie norėjo Kanados Lie
tuvių Kongresui pakenkti, 
savo tikslo nepasiekė. Jie 
tik parodė savo judošišką 
prigimtį.

ĮSKUNDĖ KANADOS LIE
TUVIŲ KONGRESĄ.
Šiomis dienomis Mont

real© mieste įvyko Kanados 
Kongresas, ku-.

Kas 
duoda ir ką jie reiškia. Hit
leris davė Fordui medalį už 
tai, kad Fordas nekenčia 
žydų taip kaip ir pats Hitle
ris.

Jeigu St. Gegužis, Vini- 
kas ir Vitaitis butų verti me
dalių už praeities darbus, 
tai tik jau ne iš 1 
kaip Smetonos. O kas link j 
Galio Karpiaus medaliaus, 
tai jis jį gavo tik užtai, kad 
dažnai pablevyzgoja prieš 
demokratiją įr pašlovina 
Smetoną.

. , . , VUUJd, O.L Ji 11111C, O

ra,1lkV’ nijo su kita draugija.
O kas link <. ,•

Del “minkštos sofos.”
“Sandara” rašo, kad “Tė

vynės” redaktorius Jurge
lionis norįs minkštos sofos 
prigulti po sunkaus galvoji
mo ir svajonių.

Reikia pasakyti, kad butų 
ne prošalį ir “Sandaros“ re 
daktoriui minkšta “sofa”, 
jei tik jis mokėtų galvoti. 
Bet, deja, “Sandarus” re
daktorius moka tik plūstis, 
o ne galvoti. Jei šioje ašarų 
pakalnėje nebūtų Bendro 
Fronto, tai “Sandara” netu
rėtų ka nei rašyti.

kad lietuviųŽinome, 
draugijos dažniausia buvo 
religinės; 1 
kurtis laisvos
Taigi reikia pažymėti naujų 
draugijų priežastis. Kas jas 
sumanė.

Parapijų tvėrimas. Jų tur
tas, skolos. Svetainių staty
mas, ir tt.

Vėliau pradėjo tvertis po-, 
litiški kliubai. Jų tikslas. Ai 
draugijos rengė prakalbas, 
prelekcijas, balius, koncer
tus, teatrus, vakarines mo
kyklas. Karų ir kiek draugi
ja aukavo.

Socialistų ar kitokių par
tijų steigimas. Jų veikla, 
prakalbos, prelekcijos ir tt. 
Kokiose partijose daugiau-i 
šia lietuviai dalyvaudavo; 
rinkimuose.

vėliau pradėjo 
draugijos.

Praeity ir dabar.
Kada komunistai suskal

dė Lietuvių Socialistų Są
jungą Amerikoje, Sandara 
tada buvo demokratiška or
ganizacija. Todėl daug so
cialistų ir šiaip demokratiš
kų žmonių prisidėjo prie 
jos. Jos 36 kuopa tais lai
kais buvo užaugus iki apie- 
200 narių, ir man teko gar
bės būti jos pirmininku per 
daugelį metų.

Bet kaip tik “Sandara” 
pradėjo garbinti Smetoną, 
demokratijos šalininkams 
joje pasidarė perdaug tvan
ku. Šito pasėkoje sandarie- 
čių teliko Pittsburghe ir vi- 

F. J. Bagočius N. S. dalyje soje apylinkėje tik tiek, kad 
sutvėrė SLA. kuopą iš 40 vos-vos galima sudaryti 

ris buvo atvažiavęs čia iš narių; ten ir aš prisirašiau. 
Peabody kolegijos (Tennes
see valstijoj) vasaroti. Jis 
buvo gimęs Rusijoj, yra 
skaitęs lekcijas Harvardo 
ir Californijos tmivęrsite- 
tuose. Jo tėvas ir brolis te
begyveną dar Sovietų Rusi- Išheka, buk jie “subudavo- 
joj. Manoma, kad savžudys- ję” ir išauginę SLA! 
tės priežastis buvusi pašli- Ar tik tas vyras nesap- 
jusi sveikata. nuoja?

NUSIŠOVĖ PROF. DO- 
MAŠKEVIČIUS. A

Rockport, Me. — Aną
dien čia nusišovė prof, Mi
chailas Domaškevičius, ku-

Ant popieros ir be popieros.
“Sandara” sako, kad san- 

dariečiai turi daugiau kuo
pų ant popieros (tik ne na-

O. Bagočius ir Kazlauckas 
tuomet buvo socialistai, taip 
kaip ir aš. Sandariečių gi 
tais laikais visai dar nebuvo 
šioje ašarų pakalnėje. Na, 
ir .-“Sandaros” redaktorius

> galima 
kuopos valdybą.

Tačiau fašistuojantis “San
daros” redaktorius šitų akis 
duriančių faktų nemato, ar 
nenori matyti.

Tikrai apgailėtina. A. V.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS Francuzų Armija Žygiuoja Pasienin.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Kaip stovi lietuviai siuvėjai, pe save gana gražiai sutin- 
Atkočaičio ir Goldbęrgio ka- Tai labai pagirtina.

dirbtuvė yra viena iš di- Zalievskio ir Riaubos dir- 
džiausių lietuvišku siuvyklų . tuvė po visų nesmagumų 
Brooklyne, o gal ir visoje A- 
merikoje. Joje dirba apie 
porą šimtų darbininkų, o 
jeigu darbai eitų gerai, tai 
galėtų dirbti keturi šimtai 
su viršum. Visi įtaisymai 
prilygsta prie pirmos rūšies 
moderniškai dirbtuvei. Bet

' pradėjo dirbti ir dirba. Pra
dedant šj sezoną, Zalevskis 
nukapojo darbininkams al
gas. Unijos viršininkai suži
nojo ir dirbtuvę sustabdė. 
Dabar unija darbininkus su 
darbdaviais sutaikė algų 
klausimu ir jie dirba.

prastai, 
pilno

darbams einant 
darbininkai neišdirba 
laiko. Dėlto daug yra nesu
sipratimų tarp pačių darbi
ninkų, ir tarp darbdavių ii 
darbininkų buna ginčų. Bet 
dėka rimtai dirbtuvės dar
bininkų komisijai ir dirbtu
vės darbininkų pirmininkui 
M.. Rickevičiui, daug daly
kų patys tarp savęs išriša ir 
nereikia lokalo susirinki
muose ergeliuotis.

Šitokiais sunkiais laikais 
darbininkai neperdaugiau- 
ria ir užsidirba. Nes darbas, 
kurį dirba Atkočaitis ir 
Goldbergis, gana prastas. O 
kada darbas prastas, tai ii 
apmokamas prastai.

Auguno dirbtuvė nedide
lė, ten dirba apie 30 darbi
ninkų. Tiesa, jie dirba vy
riškus ir moteriškus drabu
žius, bet esamuoju laiku 
abiejų rūšių nedaugiausiai 
gauna; dirbtuvė daugiau 
stovi, negu dirba. Darbinin
kų padėtis dėl nedarbo pas 
Auguną yra prasta.

Diržio dirbtuvė savo di
dumu panaši Auguno dirtu- 
vei. Seniau pas Diržį darbi 
ninkai dirbo geriau, bet da
bar labai mažai dirba.

Kaspersko dirbtuvė jau 
išdirbo pilnai dvi sąvaites, 
bet dabar jau darbas lyg su
mažėjo.. Ten buvo keletas 
nesusipratimų tarpe darbi
ninkų ir darbadavių, bet 
unijos atstovams įsikišus, 
pavyko tuos kivirčus likvi
duoti.

Karvelio dirbtuvė kuri 
ilgai stovėjo, dabar pradėjo 
dirbti. Bet darbininkų pa
dėtis ir čia nepergeriausia, 
nes beveik nuo pereitų me
tų rudeninio sezono iki šiam 
laikui jie nedirbo.

Lapašausko dirbtuvė per
nai turėjo vidutinį sezoną. 
Pavasarinis sezonas buvo 
labai prastas. Dabar pradė
jo dirbti ir, kaip unijos de
legatas, brolis V.’ Michelso- 
nas, praneša, toji dirbtuvė 
dirbs. 1

Mičiulis nors turi djdelę 
dirbtuvę, bet šįmet prastai 
dirba: Jie gavo truputį 

i darbo iš Ross Brothers fir
mos’ Freedmonas, kuris, se
niau duodavo, šįmet, galima 
■sakyti, nieko neduoda, to
dėl Mičiulio darbininkai 
vaikščioja be darbo.

• Šimaitis, kuris stovėjo ga
ma ilgai, dabar pradėjo 
Ross Brothers darbą dirbti. 
Delegatas mano, kad ši 
dirbtuvė dirbs, nes Ross; 
Brothers firma ir blogais 
laikais dar smarkiai over- 
kotus kerpa.

Šalaviejaus dirbtuvė pra
dėjo dirbti ir dirba. Ten kol 
kas darbininkai tarpe savęs 
sutinka. Tarpe darbdavio iri 
darbininkų ir gi jokių ginčų : 
nėra.

Šimėnas šįmet turi pras- 
čiausį sezoną. Neva pradė
jo dirbti apie jau keturias 
sąvaites atgal, bet tik “sam- 
palus”, o “lotų” kol kas ne
gauna. Senos Šimėno firmos 
darbo nekerpa, o naujų to
kioje bedarbėje sunku gau
ti; taigi Šimėno dirbtuvės 
darbininkų būklė prasta.

Apie Manelio ir Belokovo 
dirbtuvę jau minėjau perei
tam “Keleivio” numeryje, 
tad šiuo kartu nekartosiu, 
nes nieko nauja neįvyko.

Juškevičiaus dirbtuvė kol 
kas dirba ir darbininkai tar-

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo Susirinkimas.

Rugsėjo 2, buvo A. L. P. 
Kliubo mėnesinis susirinki
mas, kuriame dalyvavo ga
na apščiai kliubiecių. / Sek. 
J. Nalivaika pranešė, kad 
pereitą mėnesį turėjo ketu- 
rius ligonius. Kaip kurie iš 
jų jau pasveiko.

J. Draugelis, A.L.P. Kliu- 
'bo lyderis, pranešė laišku, 
kad jis iš lyderio vietos re
zignuojąs, nes gavęs val
džioje vietą. Tačiau jis pri
mena, kad aplikantus pilie
tiškoms popieroms gauti ga
lėsiąs ir toliau prirengti. Jo 
rezignacija priimta ir sutik
ta, kaip jis savo rezignacijo
je nurodo, kad mokytų nau
jus aplikantus dėl pilietybės 
popierų. Naujo Kliubo ly
derio rinkimas paliktas se- 
kaman susirinkimui.

Kliubo biznio direktorių 
pir. A. Veliučkai padarius 
pasiūlymą, kad Kliubas ren
gtų Naujų Metų vakarienę, 
pasiūlymas didžiumos balsų 
priimtas ir vakarienei suruo
šti išrinkta komisija iš: A. 
Veliučkos, Ch. Vilko, F. 
Stanaičio, Ch. Lelešiaus, J. 
Stankevičiaus, W. Šabunu 
ir A. Zizo. Kliubiečiai tikisi, 
kad tie vyrai atliks jiems pa- 

' vestą darbą gerai.

Amerikos Darbo Partijos 
Brooklyno Lietuvių Sky

riaus Piknikas.
Rugsėjo 3 įvyko darbiečių 

piknikas Dexter Parke.
I Nors darbiečiai smarkiai 
prie savo pikniko rengėsi, 
bet piknikas buvo skystas. 
Tiesa, šįmet visi Brooklyne 
piknikai skysti, bet darbie
čių piknikas buvo skysčiau
sias. Jeigu ne organizacijų 
parama, tai darbiečiai butų 
įlindę į didelę skylę. Dabar 
gal išeis lygiomis. Bet gaila, 
kad tiek triūso į pikniką į- 
dėjo, o jis taip nemįelašir- 
dingai nepavyko. To nepa
vykime priežastis, tai ne
darbas, sunkus laikai.

J. Buivydas jau ant “komu
nistinės” skaurados ke

pamas.
Rugpiučio 31, įvyko Ame

rikos Lietuvių Komunistų 
Frakcijos 5 kuopos susirin
kimas. Susirinkime J. Ga- 
siunas padavė skundų priėš 
J. Buivydą, kad jis po sla
pyvardžiais pasislėpęs į 
“Keleivį” rašinėja. Kuopos 
susirinkime pareikalauta, 
kad J. Buivydas pasiaiškin
tų, kodėl jis taip daro, jis 
atsakė: kad aš taip noriu, tai 
ir darau, nes “Keleivis” da
bartiniu laiku yra švaresnis 
ir geresnis laikraštis negu 
“Laisvė.” Ką jame rašo Ch. 
Pušynas ir V. Katilius kore
spondencijose, tai yra gry
na tiesa, o ne melas, kaip, 
jus kad manote.

Toks J. Buivydo pareiš
kimas nepatenkino kuopos 
valdybos ir ji rekomandavo 
išrinkti komisiją, kad ištir
tų, kodėl J. Buivydas pradė
jo “Keleiviui” bendradar
biauti. Į komisiją tapo iš
rinkti: T. Sasna, J. Stanke
vičius ir F. Ramoška. Teis
mo posėdis nutarta laikyti 3 
rugsėjo vakarą.

Kiek teko patirti, tai ne
sutikimai tarpe “Laisvės” 
štabo ir J. Buivydo eina jau

Prancūzijoj vėl skamba ginklai ir kareiviai traukia Vokietijos pasienin. Francuzai ma
no, kad karas su vokiečiais vėl jau nebetoli. Francuzija turi 8,000,000 išlavintų kareiviu 
(skaitant su atsarginiais) ir ir kas diena vis siunčia tūkstančius jų j pasienio fortifika
cijas.

IŠ PHII.ADELPH1JOS PADANGES
Įdomybės “Vienybes” 

piknike.
Diena graži ir šilta. Noi> 

parkas grožiu ir neatsižymi, 
bet didelis, galėtų da devy
niasdešimto nuošimčių dau
giau žmonių sutilpti. Žmo
nių būrys sjWciasi apie 
“barą,” alutis putoja, deš- 
rukės viena po kitos nyks
ta alkanų gomuryje. Paskui 
kalbos, kalbos... jų be galo 
visokių.

Jau beveik vakaras. Vė
jas kaip ką pradeda jau 
gnaibyt. Žmonės jieško šili
mos bonkose. Kažkas su 
stikliuku rankoje surinka: 
“Tylėk, rup... jau progra
mas prasideda.” Bet kas čia 
tau tylės! Parijas žaliuoja, 
atmosfera miškinė, taip ir

gal “Laisvė” jį apskelbė CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS sunku nutylėti, kada jau vi-
i . •** . „ . cn o Ir x ra L-nin ciilrlimoa“trockistu”, “tautišku dak- -------

tarų” ir “svetimu komunis- Žmcgus, kurio žodis nieko 
tiniam judėjimui.” Kuomet 
jau nuo senai santikiai buvo 
prasti, o prie to da viešai 
paskelbė, kad Buivydas yra 
‘‘svetimas komunistams” 
žmogus, tad aišku kiekvie
nam, kad dirbęs per daugelį 
metų tame judėjime asmuo 
negalėjo pasitraukti užpeč- 
lin. Jis pradėjo tokią vadų 
taktiką kritikuoti per socia
listų savaitraštį “Keleivį.” , dįo'ta" advokatą lernimi’jtuviai Progresuoja, 

jie stengiasi per savo span-
d, visaip t4 zmogy zernmti. )js ir g ’tautininku tarpo 

V ytautas Kauliu.. bytj p,.ašalint'as.
I Tai matote, kaip galvoja 
mažos galvos! Juk jeigu tas 
asmuo buvo geras ir aukštas 
advokatus pirma, tai jo 
mokslas ir žinojimas nega
lėjo nupulti žemyn vien tik 
dėlto, kad jis Seime pasisa
kė kitaip, negu Čalis norėjo.

Visa tai parodo, kad kuo
met tokie daliai ką nors gi
ria ar peikia, tai nėra reika
lo kreipti į tai dėmesio, nes 
jie nežino ką tauzija.

Užmiršo apie save.
Pasirašęs “Eilinis Delega

tas” išdrožė ilgą straipsnį 
“tautinėj” spaudoj apie 
pereitą SLA. seimą. Jis t°n 
klausia, ar musų organiza
cijos vadovybė tikrai yra

tokelės. Reiškia frontas 
ira.” Ir ištikro, p. Strumskis 
buvo išbalęs ir be ūpo, nois 
alučio nestigo ir p. Klimie- 
nė visą popietį prie šono.

Z. Jankauskas susiraukęs 
bėginėja: “Dabar sužino
jau, kas per vienas tas J. 
Tysliava.” “O juk nesenai jį 
gaibinai,” kaž kas atsako. 
“Nežinojau, vyručiai, neži
nojau,” sako plikas Zigmas.

A. Tvaranavičius links
mutis, jo žmona už “baro” 
šinkuoja, mes geriame, reiš
kia, viskas tvarkoj. Ir nau
jasis redaktorius su mumis 
celebruoja — viskas gerai. 
O su tais “raudonaisiais” ir 
visu bendru frontu — “suk 
juos devyni!” Jie pravarė 

’ p. Vitaitį, o mes jo vieton— 
net du. štai, kur galybė!

“Vyručiai, čia da ne vis
kas, nesikarščiuokit,” sako 
mažo ūgio vyrukas. “Ot, ta 
našlė iš Chicagos su dviem 
tūkstančiais... didžiausia 
mums vienybiečiams našta. 
Jei tik J. Tysliava mokės 
ją prikirsti, tai išleidimui 
naujo laikraščio bus pinigė
lių, o mums, brolyčiai, ka
put... Vyras pačiam gerume, 
prityrimą iš Paryžiaus atsi
vežęs, tai ne musų tie seni 
Matuzeliai, vienas kitą tik 
giria, neapykantos kupini 
ii- amžinai visus kitus pei
kia. Iš Lietuvos jau daugiau 
pinigu nebus... Ką mes tada 
dalysime? Tysliava, būda
vo, kaip peteliškė nuskren
da į lietuvių kolonijas—ir 
parveža šimielką... Juk visi 
žino, kad ‘Vienybė’ iš al- 
mužnų gyvena, ant vietos 
nieko nėra.”

Jus nežinot, kaip links
ma, kada širdingų draugų 
būryje randiesi. Daug suži
nai, daug išmoksti ir kartu 
su jais liūdi. Štai, netoli Zo
sė linksmai skrajoja prieš 
p. Viniką, eleksyru užhip
notizuota. Ji dainuoja ariją 
iš operos “Paskutiniai Įvy
kiai,” jos pačios kompozici
ja: “Oh, Vinike, Vinike! Tu 
mus išganytojau... Tu mus 
išgelbėtojau... aš tave my
liu, bet, (prikišus kumščių 
prie nosies) tu kada nors 
gausi mušt nuo manęs...” Ir 
dainuodama susikrausto su 
visu “čemodanu” ant p. Vi- 
niko kelių. Ir d-rą I. Stankų 
suspėja apkabint, tik tas la
bai nerangus.

Tai tokių įdomybių mums 
teko, maty,ti “Vienybės” pik-

Vakaras. Brooklyniškiai 
rengiasi į autobusą. Balti- 
moriečių būrys, susidedan
tis iš 5 žmonių, nusiskun
džia, kad buvę “Vienybės” 
redaktoriai pp. J. Tysliava 
ir Jurgela sugadinę jų nuo
taiką ir autobusas liko, na- • 
mie “atostogauti.” Tai taip 

—“Palauk,” atsako Stasys baigėsi pas mus “Vienybės” 
ir tęsia kalbą tolyn. Ji vėl 
traukia: “Žiūrėk, Vinikas!” 
Paskui pribėgus — pliaukšt, 
pliaukšt, į abi pusi veido p. 
Vinikui. Vitaitis tęsia kaltyą 
toliau. į

Ant galo Zosė uždainavo 
su kokia tai pora “džipsių” 
iš Brooklyno, ir tuo pro
grama baigėsi, o svečiai 
linksmai vėl gurkšnojo alutį 
ir pasakojo vieni kitiems vi
sokius niekus. Daugiausia 
naujienų pripasakojo broo
klyniškiai. Mat, ten yra 
“Vienybė,” “Tėvynė” su 
naujuoju redaktorium Jur
gelioniu, ten ir p. J. Tyslia- 
va ir daug kitų. O pas mus... I 
tik garsi praeitis ir nežino
ma ateitis.

Girdžiu, koks tai žmogiu
kas susirietęs pasakoja: 
“Ar matei, kaip p. Strums- 
kis be ūpo? Žinai, jau 
Strumskienė makaronus se
natvei pamėgo... tas turtin
gesnis ir automobilį gražes
nį turi. Rodos, greitai bus 
divorsas

įsų akys kaip stiklinės, kaž- 
1 kaip susitraukia nuo visokių 
„l.ksyrų. Tada jau progra- 

'mos nelabai kas nori klau- 
'sytis: zųrza, kaip bitės avi
lyje, ir tiek. Kaip ten bebū
tų, pirmiausia pasirodo p. Z. 
Jankauskas. Jo plikė pusė
tinai saulės apsvilinta, bet 
energijos... o, broli! Visa 
sielą £U kunu susikraustė į 

progresą. Šituo reikia džiąu-1 Vienybės abazą... ceie- 
igtis, nes tai parodo, kad lie- rnoniskai peistato p. A. Tva- 
!r -• • r ■ ranavicių, o pastarasis mik-

lliai užleidžia vietą “Vieny- 
Ibės” štabo “čyfui,” p. V. 
Bukšnaičiui, Užimdamas 

“Dirvos” kavalierius dir- vietą, “čyfas” rankomis mo
sikuoja, tartum mažytės or- 
kestros pradinis vedėjas. 
Surinka: “Mane prašo kal
bėt angliškai, taigi aš jums 
pasakysiu: kas iš čionais ne- 

------------ , ------— j- ------- moka lietuviškai, tam nėra 
vybė buvo atimta; bet da- vietos: ‘take it or leave it’.” 
bar, sužinojęs, kad genero-j Vienas brooklyniškių dal
ias atvyksta, vėl griebėsi rosi: 
darbo ir nori “dideliu vadu” j 
pasirodyti.------------------------ taičio sūnų?...

_ . .... * r r ____  'stosią tą daię, tai visi virsią ? !
nereiškia. i “Maikio su tėvu bernais.” a e '

Musų “Dirvos” Čalis kel-‘Vadinasi? ->is pa^ prl.Pažis- 
davo į padanges vieną New Ja, kud visuomene myli skai- 
Yorko lietuvį advokatą kai- P1’. Pazangias laikrascius, 
po didžiausį tautininku vei- kblie teikia tikią apsvietą li
kėją ir vadą. Bet kaip tik ši- j padlluda teisingas žinias, o 
tas advokatas padarė SLA. Pe nusigyvenusią klerikalų 
seime kokį ten “prasižerfgi- 11 tautininkų spaudą, kuri 
mą” (buktai balsavęs už Sa,bina fašizmą n niekina 
Jurgelionį į redaktoriaus i" 
vietą), musų Čalis tuoj pra-1

au vunaicj celiniu j. j
Jau jis nebesąs toks garsus; .. . 7 . . „

- - I Non vyras pasirodyt.

SVARBIOS PRAKALBOS 
A. D. PARTIJOS BROOK
LYNO LIET. SKYRIAUS. \ 

Rugsėjo 16 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
me, 280 Union avė. nuo 
7:30 vakare. Kalbės ketu
rių laikraščių atstovai. Nuo 
“Amerikos” p. Laučka, nuo 
“Naujos Gadynės” J. Stilso- 
nas, nuo “Laisvės” R. Miza- 
ra, nuo Amerikos Lietuvių 
Jaunuolių Žurnalo “Voice 
of Lithuanians” kalbės K. 
Michelsonas. Angliškai kąl- 
bės iš Kings County nomi
nuoti kandidatai, į teisėjus 
Louis Waldman; į kongres- 
manus nuo 7-to distrikto 
Bernard Reswick; į State 
senatorius nuo 11-to distrik-i r .. . „T . 
to Irwing C. Velson; nuo pasiryžusi dirbti SLA. gero- 
Amalgameitų unijos kalbės veiT’c 
Louis Hollanderis, dabarti
nis New Yorko miesto coun- 
cilmanas. Visi geri kalbėto
jai ię lietuviams verta pasi- 
klau$yti. 

Be tų, 
rikto nominuotas į assem-

Jeigu “Eilinis Delega
tas” but pakeitus savo saki
nius, tai gal nebūtu taip aiš
ku, kas juos parašė. Dabar 
gi visai aišku, kas tuos klau- 

kalbės 14-to dist- simus stato. Taigi gal ne- 
( bus pro salį paklausti ir pa- 

blyman"“ August5 ČlaeZon. tie® kritiko: j!? buv° P/’j:'
Jis jau yra buvęs seniau toje ^Te ^s, , nP0SP,( dllbtl 
vietoje nuo Socialistu Parti- 'SkA. Jabui, kada Jis reda- 
jos. Tai plačių pažitlrij Sa™.'M1? 
žmogus ir>jo rekordas švit
rus. M ■ ; I Į

ba sušilęs, kad geriau pasi
rodyti prieš atvykstantį Lie
tuvos generolą. Nuo Liet. 
Kult. Darželio jis buvo jau 
atsisakęs ir žadėjo daugiau 
neberemti, kada iš jo vado-

Pastaruoju laiku prie vie
šų darbų yra imama maž-1 
daug po 200 bedarbių kas-1 
dien. Administracija pra
neša, kad esą dar apie 20,- 
000 aplikantų, kurie laukia 
pašaukimo prie viešų dar
bų.

Mirė Barbora Oberdan- 
kas, sulaukusi vos 42 metų 
amžiaus. Paliko vyrą, sūnūs 
ii- giminių Lietuvoj. Laido
tuvėms patarnavo direkto
rius N. Wilkelis.

Jonas Jarus.

BROOKLYN, N. Y.
Am. Liet. Muz. Men. Drau

gijos susirinkimas.
Rugp. 28 d. įvyko trečias 

Amer. Liet. Muz. Men. 
padarė Susivienijimui, im- Draugij°a posėdis. Pradėjo- 
damas iš jo algą per kelioli- švaistyti taiybos paious- 

Matote, bus geru kalbėto- ka metų? Neparašė nei vie- Nepaprasta garbe draugi
jų, kurie išaiškins claug ne- ^oki° pamokinancio^trm- jai . p.%gOn'/ KatRa8u.

žinomų dalyku. Veik visos, P? , KOKie ;eiP.a levy ;.-o_
pažangios organizacijos sų- da^ar. Ir Jis da turi 
sivienijo kad pravedus ge- draso,s klaustl ^tų pasiry- 
rus atstovus į valdviptes. zim0 • 
Įžangos nebus. Lietuviams 
reikėtų būtinai pasirodyt vi
siems musų pačių rengia-1 
mose prakalbose. Nepamirš
kite, pėtnyčios vakare visi 
į Kliubo svetainę.

A. Linkus, Jr.,

Kaip bus su Tysliavos

Nekurie kalba, kad p 
Tysliavą jieškosiąs darbo 
kur nors prie pažangiųjų 
laikraščių. Bet jeigu taip į-

P-

skaitė, sutikdama būti įra
šyta į draugiją kaipo garbes 
narė, ir atsiųsdama savo 
nuoširdžiausių linkėjimų.

Buvo nutarta priimti Lie
tuvos Dainos Ensemblį, ku
ris yra gerai pasižymėjęs 
tarp svetimtaučių mužikus 
srityje. Ensemblį atstovavo 
jo pirmininkas, p. J. Anta
navičius. Kone pusė Ensem-

ADP 14 dist. seki’, vyktų, tai kas atsitiktų su ta P)iio nariu yra solistai ir pri- 
i priesaika, kurią p. Tysliava ]<iaUso prie šios draugijos 

lanle;įs.aps? kaip atskiri nariai.
r... "Z-"? Be to da priėmė šiuos
SU RUSAIS. - prisiekė amžinai vienas uz naujus narius: p-lę Frances 

Anglijos unijų kongresas kitįl užtarti. Tai; kaipgi jis Ausevičiutę, žymią Phila- 
pereitą sąvaitę nutarė nu- daba!j gaiety Calio issizadė- delphijos pianistę; Joną 
traukti derybas dėl vieny- , Juk tai priesaikos Mažeiką, "garsų jį tenorą iš 
bės su Sovietų Rusijos dar- laužymas. _____ Brooklyn’o. Sekančią dieną
bininkų sojuząis. Kiek pir- j užkariausias 8avome laiška nuQ P’lės E-
miau prieš tokias derybas Malk ariausi^s Kiburytės (gerai žinoma
buvo pasisakiusi ir generah-Į taui n s" lyrinė soprano); kuri taipgi
nė Anglijos unijų taryba. Vienas korespondentas iš prisirašė.
Anglai nenori vienytis su Youngstowno kolonijos pa- Sekantis susirinkimas į- 
vnctilc tnlŲnmic islvo-nmia rašė į “tautinę” spaudą di- vyks 27 rugsėjo, 8 vai. vaka- 

delį nusiskundimą, kad di- ro, p. Violetos Tamkiutės 
dėlė dalis katalikų ir tauti- studijoje, 394 Lorimer st., 
ninku skaito pažangius lai- Brooklyn, N. Y.
krašeius, ir jeigu jie nenu- ‘R. Kurdinaitis, sekr.

ANGLIJOS DARBININ
KAI ATMETĖ DERYBAS kabinęs Čalį pabučiavo ir 

(prisiekė amžinai vienas už

rusais tokiomis išlygomis, 
kokias siūlo rusai, nes tuo
met rusai galėtų kontroliuo
ti Treid-Unijų Internacio
nalą.

Sakyk!..Ar čia nėra Vi- 
Kažkas nu

sikvatoja: “Juk tu žinai!..,”
A. Tvaranavičius kompli- 

mentuodamas perstatų nau- 
j ją “Vienybės” redaktorių, 
i p. S. Vitaitį. Visi sužiuro. 
Kągi naujasis Mesijus pasa
kys? Ar jisai bus gabesnis 
už p. J. Tysliavą? Ar eis 
tais pačiais vieškeliais? Ar 
teps Smetoną? Ar išgelbės 
tautinį dienraštį nuo mir
ties nasrų?

Vitaitis linkterėjo galvą 
ir pranešė, kad “Vienybė” 
daugiaus nebebus kaip Lie
tuvos, bet tarnausianti tik
tai Amerikos lietuvių reika
lams. Man kažkas tyliai sa- .nike, 
ko: “Turbut Smetona dau
giau pinigų nesiųs iš Lietu
vos.” Atsakau: “Negi visa
dos duos; reikia patiems 
rūpintis.”

Jam da bekalbant, pribė
go Zosė ir lupa už kojos: 
“Stasy! Žiūrėk! Žiūrėk, Vi- 
nikas! Vinikas! Žiūrėk!”

Maryte Ex.atlaidai.

EAST ST. LOUIS, ILL. 
Visų Lietuvių Diena.

Apie šio miesto lietuvius 
spaudoje nieko n'erašopaa, ‘o 
visgi čia yra pusėtinas skai
čius lietuvių ir turi 12 skir
tingų draugijų. Iki šiol mu
sų lietuviai nieko bendrai 
neveikė, bet šįmet visos 
draugijos susitarė bendrai 
surengti lietuvių dieną rug
sėjo 18, Buffalo Parke, Ma
ryville, Ill. Žaismai prasidės 
nuo vidurdienio ir tęsis iki 
pat vakaro. Reikia tikėtis, 

| kad toks lietuvių susitari- 
:mas išeis visų naudai.

J. Bulota.

RAKETIERIAI IŠDAUŽĖ 
500 LANGŲ.

Kansas Cityje nuo Naujų 
Metų iki šiol buvo išdaužy
ta 500 langų visokiems biz
nieriams. Grand jury apkal
tino 50 raketierių, kurie ker- 

O tokios1 š.vdami biznieriams daužy- U, tai tokios | davo jų langus_



Ketvirtas Puslapis

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

tėve!

tu
su

nei

ne
būt

do per tulžis,

“tulžis,” tėve, 
kuris apžiūri ir

—Labas vakaras, 
Kaip tavo sveikata?

—Mano sveikata olrait, 
Maike, ale man nepatinka 
tavo žodžiai.
, —Kodėl nepatinka?

'—Ogi valuk to, kad 
perdaug grubijoniškai 
manim kalbi.

—Man rodos, tėve, kad aš 
stengiuos būti labai manda
gus.

—Jeigu tu nori būti man
dagus, Maike, tai kodėl tu 
niekad manęs ponu nepava
dini

—Todėl, kad aš nenoriu 
tavęs įžeisti, tėve.

—Nevermai, vaike, aš už 
tai nesupyksiu.

—Ar iš tikrųjų, tėve, no
rėtum būti ponu?

—Šiur, Maike!
—O kur tavo dvaras?
—O kam man jo reikia, 

vaike?
—Tai ant ko norėtum but 

ponas? Gal turi kokį fabri
ką?

—Mudu su zakristijonu 
nusipirkova seną armobilą, 
tai aš dabar galiu but ponas 
neturėdamas nei dvaro, 
fabriko.

—Bet automobiliaus 
užtenka, tėve. Norint 
ponu, reikia turėti ir šoferį

—O kas 
Maike?

—Tai ne 
bet tarnas, 
valdo automobilį.

—Tai tu turbut kalbi apie 
draiverį, Maike?

—Taip, tėve; bet lietuvių 
kalboj “draiveris” nevarto
jamas.

—O aš, Maike, tavo iš- 
mislyto žodžio nevartoju. Ir 
aš tau pasakysiu, kad mudu 
abudu draivinam. Kai aš 
draivinu, tai zakristijonas 
sėdi pono vietoj, o kai jis 
draivina, tai aš tada ponas.

—Ar ištikrujų moki- va
žiuot. tėve?

—Šiur, kad moku. Tik už- 
starduot da nesiseka. Ale 
pakalnėn ritasi ir neužstar- 
duotas.

—Nesakyk, tėve, “užstar- 
duot,” nes tai irgi ne lietu
viškas žodis.

—Na, tai kaip?
—Sakyk: užvest. Taip 

dabar Lietuvoj sako.
—Kad ant kalno užvest 

nesiduoda, Maike. Abudu 
surėmę pečiais norėjom už
stumti kur aukščiau, ale 
kaip paleidom, tai ir vėl nu
sirito atgal į pakalnę.

—Nekrėsk juokų, tėve, ir 
savo mašinos daugiau ne 
“starduok,” bet pamėgink 
užvesti.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
toks kytras, tai pasakyk, 

kaip reikia beterę pričažyt, 
ba mūsiškė jau išgedus.

—Šito žargono irgi nevar
tok, tėve. “Pričažyt beterę,” 
tai labai šlykštus žargonas.

—O kaip tu, Maike, pa
vadintum beterę?

—Akumuliatorius.
—O kaip jį pričažyt?
—įkrauti akumuliatorių.
—Na, jeigu tu mano kal

bą vadini žargonu, Maike, 
tai tavo šita ir už žargoną 
biauresnė. Juk žmogus ir 
liežuvį gali nusilaužti tokius 
žodžius berangydamas.

—Bet tu, tėve, nori but 
geras tautininkas ir patrio
tas, taigi turi taip ir kalbėt, 
kaip Lietuvoje dabar kalba
ma.

—O aš tau pasakysiu, 
Maike, kad mano šnekta y- 
ra regli lietuviška. Mano 
parapijoj visi taip kalba. O 
tie nauji žodžiai, ką Kauno 
mandragalviai išmislijo, tai 
ne lietuviška kalba, ale tik
ra zacirka. Pavyzdžiui, kur 
žmonės sako gronyčia, tai 
tie kauniškiai ponaičiai sa
ko riba. Na, į ką gi tai pa- 
dabna. Juk jeigu “ribą” iš- 
klumočysi ant rusiško, tai 
išeis žuvis.

—Bet ir “gronyčia” ne
tinkamas žodis, tėve.

—Na, tai mes turim kito
kį žodį: rubežiu. Juk yra ir 
tokia daina: “Eina garsas 
nuo rubežiaus, žirgą reik 
balnot.”

—Rubežius taip pat visiš
kas žodis, tėve. Jis kilęs iš 
rusų žodžio “mbit,” kas rei
škia- kirsti. Kai rusai seno
vėj iškirsdavo per girią lini
ją, tai sakydavo, kad tai 
“rubež,” lietuviškai tariant 
—kirtimas.

—Valuk tavo rokundos, 
Maike, tai mes neturim nei 
rubežiu, nei gronyčių. Na, o 
pasakyk tu man, kaip vadi
nasi ta lainė. per kurią pa
liokai neleidžia lietuviu į 
Vilnių?

—Tai siena, tėve.
—Dac inaf, Maike! Mane 

jau piktumas paėmė. Juk 
ant sienos žmonės tik abroz- 
dus kabina, ar tu to neži
nai?... Jei grieko nebijo
čiau, tai taip ir žiebčiau per 
ausį už tokią durną kalbą!

—Nesikarščiuok, tėve. Aš 
jau einu. Pasikalbėsime, kai 
piktumas tau pereis.

VISI FAŠISTAI PRIEŠ 
ŽYDUS.

Fašistinės Vengrijos dik
tatorius Horthy pasakė, kad 
jis irgi pradėsiąs kovoti 
prieš žydų įtaką.

KELEIVIS, SO. BOSTON

AR SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTA 
MEDICINA?

Rašo J. F. Borisas, Ph C., O. D..,. r. r„ v,., v. j. .gvinti kosulys, alsavimas ir
Gydant ligonį, pirmiausia Į taip toliaus — kiekviena 11- 

reikia surasti kame dalykas, !ga kitaip veikia, kiekvienas 
kas kūne genda, kokia liga, j ligonis kitaip reaguojal 

(kiekvienas kūnas kitokis), 
ir už tai reikia kitokių prie
nam mėsa, tai kitam nuodai. l‘al gauni Įspūdžio, kad Jie- 
Kartais užtenka ligoniui tikVu Padarė pries J. Buivydą 
nurodymo, ką valgyti. Į bendrą frontą. Vienas ir an

Kartais ligoniui darbas Aas operuoja^ vienodais ar- 
kenkia (tokių ligų šimtai); Įgumentais. Aš senai sakiau, 
kartais klimatas kaltas. Žo-1 kad pagrindinio skirtumo 
džiu sakant, kiekvienam tarp jų nėra, i ’ 
reikia kitokių patarimų ir Į kelmo žmonės. Jeigu jie su-

o paskui pradėt gydymą. 
Surast ligą nevisuomet len
gvas dalykas — kartais be 
galo sunkus. Čia reikia ir ži
nojimo, ir patyrimo ir svei
ko proto. Daktaras ne koks 
burtininkas — jisai negali 
spėlioti, bet turi rinkti fak
tus ir iš jų daiyt savo išva
dą. Tačiau žmonės iš dakta
ro beveik visuomet laukia 
kokių tai stebuklų. Jei ad
vokatas pralaimi teisme, tai 
paprastai viskas tvarkoje; 
bet jei ligonis miršta, tai 
žmonės tuoj kaltina dakta
rą, nors liga galėjo būti ne
išgydoma. Kartais žmonės 
pradeda daktarą per daug 
girti, kas irgi nėra sveika. 
Daktaras visuomet stengiasi 
padalyt viską, kas galima, 
ką medicinos mokslas gali 
padaryt.

Čionai mes daugiau pa
kalbėsime apie ligų gydymą 
ir pačius vaistus.

Terapeutiko arba ligų 
gydymas.

Jeigu sakoma, kad žmo
nės prietaringi, tai ligų gy
dyme jų prietarai aiškiau
siai pasirodo. Juk visi mes 
žinome, kad kiekviena mo
terėlė žino šimtus įvairiau
sių “vaistų” ir duoda šimtus 
visokių patarimų susirgu- 
siems, o ligoniai dažnai jų 
ir paklauso. Į receptą žiūri
ma kaip į kokį stebuklingą 
daiktą. Tuo tarpu gydymas 
jokių stebuklų nereikalau
ja ir pats receptas nėra jo- 
kis stebuklas. Daktaras pir
miausia stengiasi surasti li
gą, o paskui duoda tinkamų 
patarimų ir vaistų. Vaistai 
dažnai beveik nereikalingi.VXClZj 11- -L UUVUAIY Ilvl t Ii i • k o

nes ] atsai kūnas (paprasto- Įmybą kontroliuoja valstybė 
se Ilgose) ligą naikina—vai-'—ji prižiūH; kad vaistai bu 
štai tiktai prigelbsti, dažnai j tų tinkamai padaryti ir ne-
širdis reikalinga paakstini- sugedę (kaip ir maistas).

Dabai’ vaistai jau vidurių 
nesugadina ii- spuogais kū
no neišberia. Tai vis ačiū 
moderniajai chemijai, kuri 
čia daug pasidarbavo. Šių 
laikų visoki skiepai irgi len
gva vaitot — ligonis jų jau 
nebijo. Pridėkim prie to dai 
įvairius migdančius vaistus 
(eteris, chloroformą, novo- 
kainas, ir kt.), kurie žmogų 
apmigdo, arba užmarina 
kurią nors vieną kūno dalį, 
tai turėsime jau tikrai san
dėlį ginklų kovai su ligomis.

Nelaimingas yra tas drau
gas ar draugė, kurie neturi 
kam savo nelaime pasiguos
ti. Nemielas ir pats pasaulis, 
kai nėra jame draugo. To 
dėl kiekvienas iš mus turė
tų susidraugauti ir susipa
žinti su įvairiais žmonėmis 
ir padaryti juos savo drau
gais, kad reikale galima bu
tų gauti padrąsinimo ir ne
reikėtų jokių ligų nesibijot.

Man kas diena tenka susi
tikti su žmonėmis, kurie yra

mo ; kitur vėl reikia suma
žini dideli skausmai ir ligo
nį nuramint; dažnai reikia 
sukelt prakaitavimą, vidu
rius išvalyt ir tt. Čia vaistai 
gali padėti.

Kitose ligose reikia tokių 
vaistų, kurie naikina bakte
rijas (pav. sifilis, difterija, 
ir kt.); kartais reikia palen-

VINCO W1LLIAMSO-MA- 
ČINSKO GIMINIU ŽINIAI.

Albertas Jacobsas iš Port
land, Ore., prašo mus pra
nešti šitokią žinią:

Los Angeles veteranų li
goninė jam pranešusi, kad 
jos globoj esąs miręs Vincas 
J. Williams, lietuvis vetera
nas, kurio tikroji pavardė 
esanti Mačinskas. Ligoninė 
jieškanti Mačinsko sesers ir 
norėtų žinoti, kaip velionį 
palaidot. Jeigu jo giminės 
sutiktų, valdžia palaidotų jį 
savo lėšomis, militariniu 
budu. Be to, giminės prašo-
mi sutikimo padaryti kūno nelaimingi praradę viltį. Jie 
skrodimą.

Vincas Mačinskas esąs ki
lęs iš Vabalninku miestelio 
ir turįŠ ištekėjusią seserį 
Bostonb apylinkėj, rodos, 
Montelloj ar Brocktone. Ve
lionis buvęs gerai žinomas 
Portlande, Ore., nes ilgai te
nai gyvenęs; vėliaus išva
žiavęs į Los Angeles, CaL, ir 
tenai miręą. Jis esąs apie 46 
metų amžiaus, mažo ūgio, 
nevedęs.

Jo giminės gali kreiptis 
tieisiai į War Veterans Hos
pital, Los Angėles, Cal.

Platesnių žinių apie velio
nį galima klausti pas jo 
draugą: Albert Jacobs, 
6007 N. Commercial avė., 
Portland, Ore.
Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės 

Amerikos nuo atsiradimo ir dar 
prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny- 
•pi ‘o3boįu3 -Bftonpisuoyj tifpsĮBĄ tų 
1896, pusi 364. Gražiuose audimo 
apdaruose.........................................$2.25 

skirtingų vaistų. Čionai ir 
reikia daktaro, patyrusio 
asmens, kuris gali tinkamai 
patarnaut. Patsai ligonis 
negali susivokti, kas jo ku
ne darosi, o dar mažiaus ga
li save gydyti.

Taigi reikia suprasti, kad 
skausmai nevisuomet ligą 
nusako: kartais pavojinga 
liga be jokių skausmų pra
sideda.

Užtai čia apie gydymą ir 
nerašysiu, nes tai daktaro 
reikalas. Labai yra naudin
ga ligoniams suprasti tikrą 
padėtį. Tada jie mokės ge
riau daktaro pastangas į- 
vertinti ir naudos bus vi
siems; ligonis greičiau pa
sveiks, o daktaro darbas 
(gydymas) bus lengvesnis- 
ir smagesnis, nes nereikės 
klausyt visokių spėliojimų 
ir bereikalingų aimanavi
mų iš ligonio pusės.

Kaip viskas, taip ir vais
tai ir vaistų gamyba musų 
laikuose žymiai pasikeitė. 
Jau beveik išnyko seniaus 
buvę biaurųs mišiniai. Šian
dien vaistai jau kitoki. Jų 
skonis paprastai yra geras. 
Dažnai galima vaistų ir tie
siai į kūną įleisti (po oda) 
—tokių vaistų jau šimtai y- 
ra. Musų laikais vaistų ga-

■- | lupinas savo sveikata ir mir
timi. Vienas klausia, ar jam 
pagelbėtų kokie vaistai. Ki
tas—kaip butų galima pa
tapti riebesniu; trečias nu
siskundžia, kad jo kraujas 
“peraukštas,” ir tt. Tokių 
klausimų beveik negalima 
atsakyti, nes daug reikia 
patirti. Bet šių žodžių rašy
tojas nori atkreipti domę, 
kad šiandien pirmą vietą te- 
rapeutikoj (ligų gydyme, 
turėtų užimti endokrinilogi- 
ja (gyduolės iš įvairių liau
kų—glandų). Jos yra daug 
brangesnės ir dėl to darbi
ninkui dažnai neprieina
mos, bet drąsa ir viltis taip
gi turi savy gydymosi ypa
tybes’, todėl nereikia per
daug rūpintis ir liūdėti. Aš 
norėčiau daug medicinos 
“paslapčių” žmonėms išaiš
kinti, bet bijaus, kad jos ne
bus jokia paslaptis, todėl ir 
tyliu, niekam nieko nesa
kau.

Kaip Kas Man Šiandie 
Išrodo CH. PUŠYNAS.

Kai pasiskaitai “Laisvė
je” Roko minčių, o “Naujo
je Gadynėje” J. ,,Stilsono, 

Kaiias. zo-iAdu pigimu 
kiekvienam I tarp jų nėra, nes jie vieno

sipyko, tai ne dėl taktikos 
ir principo, o dėl vietų bei 
vadovybės. Stilsonas “už- 
taraudamas” J. Buivydą 
aiškiai pasako, kad laisvie- 
čiams sudorojus Buivydo ii 
jam panašiu žmonių turtus, 
dabar jie tik balevoja, kad 
net tuščios bonkos po “Lais
vės” spaustuvę voliojasi. 
Vienas juokdarys pasakė: 
“O, kaip gaila d. Stilsonui, 
kad jas ištuštino kiti, o ne 
jis!” Pilnai galima sutikti...

Kas liečia J. Buivydą ir 
jo turtus, tai jis nebuvo toks 
turtuolis, kad galėtų išlai-' 
kyt “Laisvę.” Tiesa, jis ir 
daugelis kitų triūso padėjo, 
kaip 1922-23 ir 1924 metais 
tūli “vadai” pradėjo ją 
griauti. Tie “vadai” tada 
pridarė daug žalos ne tik 
dienraščiui “Laisvei,” bet ii 
visam darbininkų judėji
mui. Jie tapo nugalėti, bet 
ne dėka vienam J. Buivydui 
ar J. Stilsonui, bet ačiū 
daugeliui kitų susipratusių 
darbininkų. Nors tie griovi
kai vėliau sugryžo į komu
nistinį judėjimą, bet jie sa
vo ekstra kairiosios frakci
jos nepaleido. Jie jojo ant 
skurdiško arkliuko, šaukda
mi prieš automobilius, prieš 
švaresnius drabužius, prieš 
nagų piaustymą, plaukų kir
pimą ir burnos prausimą. 
Jie rodė pirštu ir šaukė: žiū
rėkite, Jurgeliutė, Vitaitis 
ima vakacijas. St. Michelso- 
nas važiuoja giybauti! Kas 
turi namą, tai “kapitalis
tas.” O krautuvninkas , ir 
karčemninkas, tai “parazi
tai!” Per tą laikotarpį jie 
sužavėjo daugelį nesusipra
tusių darbininkų. Bet kai jie 
atsisėdo į tų “oportunistų” 
(centristų) vietas, jie tuoj 
atkiuto, apsirėdė, nusipiaus- 
tė nagus, apsikirpo plaukus, 
susišukavo, ir šiandien jau 
geras krautuvninko doleris, 
gerai ir automobilis. Kas 
jiems primena praeitį, jie 
koliojasi. Jie sako, kad tas 
“šmeižia” juos ir visą ko
munistinį judėjimą. Toji jų 
ranka kunigams, tai kaip 
tik atitinka kunigų mokslui: 
“nežiūrėk, ką dvasiškis da
ro, bet klausyk ką jis tau 
sako!”

Kaip valdžios statistikos 
biuras praneša, tai Ameri
koje randasi virš 12 milionų 
žmonių be darbo. ■ Automo 
bilių industrija gyvena sun
kų krįzį; šįmet per 8 mėne
sius automobilių parduota 
per pusę mažiau, negu pe
reitais metais tuo pačiu lai
kotarpiu. Plieno industrija 
eina kiek gerėliau, nes ka
riškų laivų statyba reikalau
ja plieno. Smulkioji pramo
nė beveik per pusę sumažė
jusi. Industrialistai kalbasi, 
kad valandas reikės pail
ginti. Nekuriose industrijo
se darbininkų algas jau nu
mušė. Kongresmano D.ies’o 
komitetas tyrinėja radika
lizmą. Milionai bedarbių al
kani, skursta ir dirbantieji. 
Darbo unijose vienybės ne
simato. ADF kovoja su 
CIO. Iš visko matosi, kad 
darbo žmogaus būklė nege
rės, bet gali but blogesnė. 
Jeigu dalykai nepagerės, 
prasidės Amerikoje audrin
gos kovos dėl gyvenimo pa
gerinimo, nes tokioje padė
tyje Amerikos darbininkas 
negalės ilgai kentėti.

P. Cvirka, kuris yra pata
šęs “Franką Kinką,” “Meis
trą ir Sūnų,” “Žemę Maitin
toją,” dabar svečiuojasi So
vietų Sąjungoje. Tai jau
nas, 28 metų amžiaus Ve
liuoniškis, kuris spėjo su
kurti jau keliatą dailios lite
ratūros veikalų! Jo “Žemė 
Maitintoja” yra išversta ru- jaus užbaigęs savo kelionę 
sų kalbon ii- jau išleistos ke- — o_.------
lios laidos. Jis nepirmu kar
tu jau lankosi Sovietų že
mėje ir nepirmu kartu jau 
reiškia prielankią nuomonę 
apie Sovietus. Bet yra žmo
nių, kurie vistiek iš neigia,-

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti nauji Sa

kalo leidiniai:
1. V. Mykolaitis-Putinas, .Kri 

zė. Romanas. Sakalas. 330 pusi 
Lt. 4. A. Gudaičio viršelis. Kri-

t

zė—vienintelis veikalas taip 
plačiai ir rimtai vaizduojąs ne 
seną Lietuvos gyvenimo laiko 
tarpį, kuris praėjo po visam pa
sauly siaučiančios krizės ženk 
lu. Krizė sužlugdė ne vieną lęn 
gvesnio mosto Maleišį. Musų 
sostinės aukštesniųjų sluoksnių 
ir provincijos dvarininkų gyve
nimas šiame tobulos konstruk 
cijos, stiprios literatūrinės for
mos veikale ir įdomių persona
žų galerijoj įgavo meniškai ver
tingą ir drauge kiekvienam pri 
einamą išraišką.

2. A. Vienuolis, Raštai. X. 
Nemigo Naktis. Novelės. Saka
las. 226 psl. Lt. 3. A. Vienuolis 
jau anksčiau gražiausiais musų 
literatūros meninio realizme 
kuriniais sau įgavęs klasiko 
vardą, nei skaitytojų, nei litera
tūros neapvilia nei dabar. Jo no 
velėse tiek realistiško tikrumo, 
tiek gyvų, nemeluotų charakte
rių, tiek vietomis lengvo jumo
ro, kad knyga skaitoma su tik 
ru pasigerėjimu.1

3. A. Vienuolis, Raštai XI. 
1831 metai. Istorinės 1831 metų 
Lietuvos sukilimo tragedijosi 8 
paveikslų dramatizuota kroni 
ka. Sakalas. 206 psl. Lt. 3.

Įžymusis musų beletristas 
šiuo veikalu parodo, kad ir dra
minė forma jam lengvai yra 
nugalima, įspūdingai literatū
riškai ir sceniškai suaorojant 
tokią sunkią medžiagą, kurią 
sudaro 1831 metų sukilimo tra 
gėdija. Kodėl tragedija? Ogi 
kad tiek vilčių, tiek kovų ir lie- 
tuvių aukų turėjo žūti vien dėl 
to, kad daugelis ponų dvarinin
kų nusigando baudžiavos pa
naikinimo. ir susidėjo su len
kais, kuriems rūpėjo lenkų-lie
tuvių unija. Karžygiškam Plia- 
teraitės asmeniui šiuo veikalu 
pastatytas nemirštamas pa
minklas.

4. Ignas šeinius, Aš Dar Kar
tą Grįžtu. Novelės. Šakalas. 304 
pusi. Lt. 4. Savo novelėse vaiz
duodamas suomių, olandų', dip
lomatų kai kuriuos gyvenimo ir 
charakterio bruožus, lietuvio 
d-ro moralisto dvipusę moralę, 
jauno klieriko pagundas ir iš
gyvenimus, Ig. šeinius visur iš 
laiko savotišką- originalų stilių, 
visur pabrėžia nąturąlų žipo- 
gaus ir gamtos santykį. Jo pier- 
sonažai pasižymi individualiais 
bruožais, jo gamta pilna gyvy
bės, sava, lietuviška, vaizdai 
dvelkia gaiviu kurybiškumu.

5. Br. Buivydaitė, Trys Bičiu
liai. Apysaka jaunimui. Meniš
kai D. Tarabildaitės iliustruota. 
Lt.
ma jaunimo literatūros rašyto
ja gražiai pavaizduoja pavyz
dingą jaunuolių veržimąsi į sa
varankišką gyvenimą.

6. M. Springborn, Paskutinis 
Prusą Sukilėlis Herkus Mantas. 
Romanas iš didžiojo prūsų su
kilimo prieš kryžiuočius. “Jau
nimo Biblioteka” Nr. 1. Saka
las. Vertė P. Andriušis. 196 psl. 
Lt. 2. Heroiškumas ir pasiauka- 
vimas savo gimtinei puošia 
kiekvieną prūsų vadą ir karį.' 
Tai puikus pavyzdys šių dienų

2,50. šioje apysakoje žino
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mos pusės žiuri į P. Cvirką. 
Man atrodo, kad lietuviuose! 
yra įsivyravęs didelis pavy
das. Tat iš to pavydo, kad Į 
P. Cvirkai vyksta geriau ne
gu kitiems literatūroje, jie 
neigia jį. Jis ruošiasi atvyk
ti ir Amerikon. Ir manoma, 
kad jis atvyks čionai tuo-' j _____
po Sovietų Sąjungą. M,es 
gausime pasikalbėti jr pa-, 
matyti nors kartą po pašau-1 
linio karo pirmeivišką žmo
gų iš Lietuvos, kuris daugi 
žada lietuvių tautai kultūros, 
srityje.

jaunimui, iš kurio tėvynė kiek
vienu momentu gali pareika
lauti garbingo gimtosios šalies 
meilės įrodymo, ši knyga dau
giau, negu beprasmiški nuoty
kių jieškojimai—tai meniškas 
karžygių paveikslas. j

7. K. čukovskis, Daktaras
Aiskauda ir Jo žvėrys. Vertė 
V. Oškinis. 92 psl. Lt; 2.,šis 1^ 
bai gausiai iliustruotąs pasalo-; 
j imas apie gerąjį daktarą, kuris 
gydė žvėris ir keliaudamas su 
jais per daugelį kraštų, turėjo 
įvairiausių nuotykių, original^ 
išleistas šimtais tūkstančių eg
zempliorių. Tai gražios pedago
ginės minties, fantastiškų nuo-j 
tykių viena įdomiausių mažie
siems knygų. ' >1

8. žemaičiai, žemaičių rašy
tojų prozos ir poezijos antologi
ja. Suredagavo St. Anglifckis. 
Išleido Sakalas. Didelio--iorrna. 
to 246 psl. Lt. 7. Su kūrybos pa
vyzdžiais ir biografijomis daly
vauja Vydūnas, L Simonaitytė, 
Butkų Juzė, S,'Čiurlionienė,'M. 
Vaitkus, St.)(Anglie;kis, F. Nevę- 
ravičius, J. Šimkus, N. Mažti- 
laite,, St.{ Šantvarąs, • )Pr. Genys, 
St. Bųdavas, Kl. Dulkė, P. G$n^ 
talafe, M. Linkevičius.. Visų ra
šytojų foto su < autografais įdėta 
atskirai, kreidiniame popie
riuje. .

9. P. Babickas, Gintaro Kran
tas. Gausiai meniškomis foto; 
nuotraukomis kreidiniame pert 
pieniuje iliustruoti musų juros 
ir pajūrio įspūdžiai. Didelio for
mato 80 psl. Lt. 4. Literatūriš
kai parašyti Nidos, Kuršių Nė 
rijos ir viso musų lietuviškojo 
pajūrio vaizdai, brangus kiek
vienam lietuviui. Tai tikras1 liį 
teraturinis-meninis albumas.,

10. Generolas A. Niešselis, 
buvęs Santarvininkų Komisijos 
Baltijos Kraštuose pirm., Vo- 
kiečių Išsikraustymas iš Balti
jos Kraštų (ir iš Lietuvos). Me
muarai. Iš francuzų kalbos iš
vertė J. Griška. Tai didelis, rim
tas, dokumentalinis veikalas 
vokiečių galvosenai tirti, jų pia
nams ir veikimui pažinti ir Lie-* 
tuvos Nepriklausomybėj pir
moms dienoms paminėti.

11. Ieva Simonaitytė, Pavasa
rių Audroj. Mažosios Lietuvos 
laisvės kovų romanas, kuriame 
autorė saVo charakteringu sti-j 
liumi vaizduoja netolimos pra
eities Klaipėdos krašto lietuviš
kų. buitį ir žmones, Klaipėdos 
krašto atvadavimą. Sakalas. 
228 psl. Lt. 3.

12. Al. Tarasonis, Taip tėvas
Norėjo. 3 v. pjesė iš kovų SU 
Lietuvos priešais ir dviejų jau
nuolių, kuriems į laimę užstoja 
kelią tėvo fanatizmas, tragiš
kas likimas. Liaudies teatro 6 
nr. Sakalas. Lt. 1. 1 "■ i i

13. P. Spurgana. - Nesusipra
timai. 3. v. komedija. Viršinin-l 
ko, mėgstančio lošti kortomis, 
jo šeimos ir dvasininko, turin
čio silpnybę mylėti jaunas mo
teris, nuotykįai- Liaudies teat
ro 7 nr. Sakalas. 88 psl. Lit. 1. >■'

Knygas galima ližjisakytjį 
šiuo adresu: Sakalo B-vę, Kau
nas, Kęstučio g. 36, Lithuania.

i
1

i
1
I

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybes įstaty
mai su reikalingais kliūsjmara ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalipse. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ..............'■.............. ! 25c.
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“Na što vy menia zdes dzieržycie? ”
Arba kaip katalikiškoj Aly

taus prieglaudoj gyvena 
seneliai.

Alytuj yra labdarių drau
gijos prieglauda. Pasitaikė 
proga aplankyti. Revizijos 
komisijos narys važiuoja re
vizuoti, kviečia ir mane.

Gramozdiškai didelis me
dinis namas, kurio bendras 
vaizdas primena nusigyve
nusio dvarininko seklyčią.

Kopiame laiptais j dide
les, apaižėjusias gonkas ii 
iš namo girdime vaitojimą.

—Dziedai nerimsta,—su
kau draugui ir praveriame 
prieglaudos duris.

Tuojau j nosį veržiasi ne
malonus prakaito ir puvėsių 
kvapas. Trumpas siauras 
koridorėlis. Jo sienos nuka
binėtos sulopytomis rudinė
mis, tarp dviejų durų lova ir 
joje — storose sudėvėtose 
paklodėse įsivyniojusi neri
mauja moteris, kurios neri
mą jau iš gatvės, girdėjome. 
Ji musų nepastebi ir gudiš
kai šūkauja:

'■—Na što kaza vy zdes me
nia dziržicie, pustite, pusti- 
tel 'O joj nedadieržu.

Beldžiam Į arti esančias 
dūris. Mus sutinka, baltai ži
la barzda senukas. Už jo pe
čių-spokso keliolika apžėlu-. 
šių,, raukšlėtų veidų. Pa
klausiam vedėjos. Jis paro
do. Atsiduriam dideliam 
kambąVy, kurio pasieniais 
pilna lovų, ant kurių niukso 
senutės su rožančiais ranko
se ar maldaknygėmis ant 
pagalvių.

I ’
Už ilgo nedažydo stalo sėdi 
Į ; vienuolė.
< Ji kažką joms pasakoja 
apie Jėzaus širdį, bet pama
čiusi mus, susisarmatijo ir 
nutilo.

Pro akinius klausiamai 
nukreipia žvilgsnį į mus. 
Šypsodamosi tvarko mėly
nais viršeliais knygutę.

Mano bičiulis prisistato 
kokiu reikalu atvykęs.

Jaučiame, kad panašus 
svečiai, kaip mes, šiuose na- 

’lųuose retenybė, nes musų 
atvykimu visi prieglaudos 
gyventojai stebisi. Vienuolė 
stengiasi surasti vedėją. 
Kambaryje tyla, tik už sie
nos girdėt kosint.-

' Sienos, kaip ir gyvento
jai, pilkos, primenančios 
bažnytkaimio smuklę. Tik 
šventųjų paveikslai ir kry
želiai leidžia suprast, kad 
čia katalikiška prieglauda. 
Pagaliau pasirodo vedėja, 
taip pat' vieinuolė.
Einame per silpnųjų senelių 

skyrių.
-. Čia dar liudnenis vaizdas 

ir tvankesnis oras. Čia ko
lekcija moterų, kurios ne
prisišaukia mirties.

—Lozoriai, — instinkty-

viškai prasitariu, matyda
mas sudžiuvusią ir dar žaiz- 
duotą, plikai nukirpta galva 
moterį. Kita su išėstu vėžio 
veidu, o kiek kitų, sunkiai 
stenančių, sudribusių lovo
se. Jos klaikiomis akimis 
išlydi mus.

Nueinam į raštinę. Čia 
jaukiau. Bet vienuolės skun
džiasi, kad jų virtuvės kam
barėlio lubos nuo lietaus su
puvę ir galinčios užgriūti. 
Žiūrint ima baimė, kad tik 
tuoj tos lubos neįlužtų. Ras
tinėj jokio popiergalio, jo
kios rašalinės, nei laikraš
čio, nei knygos. Tik šventų
jų paveikslai sienose ir erd
vi tuščia patalpa, panaši į 
špitolę.

Vedėja kažkur iš kampo 
išrausia’ storoką knygą ir 
šypsodamosi padeda ant 
stalo, paaiškindama, kaip ji 
vedama.

Mano partneris ją varto, 
tikrina.

Prieglaudoje yra ; 35 pri
glaustieji, juos aptarnauja 
3 tarnautojos. Tarnaitės 
gaunančios 20 litų atlygirii- 
mo per mėnesį.

Vedėja skundžiasi, kad 
tarnaičių sunku gauti;

Savo laiku buvusios tar
naitės — vienuolės užsikrė
tusios džiova. Taip pat 
skundžiasi senių tinginiavi
mu. Esą dar ir tokių, kurie 
sukelia streiką, kad, girdi, 
jiems nešvaru, blogas mais
tas ir kitos visokios negero
vės. Tokius bauginama pa
šalinimu iš prieglaudos.

—Ar tenka pašalinti? — 
paklausia mano partneris.

—Buvo toks amerikonas 
Ignas Jerusevičius, su ku
riuo negavom rodos ir turė
jom pašalinti. Mat, jis gyrė
si svieto matęs ir šioj prie
glaudoj negalįs .gyventi. Jis 
kurstė kitus streikuoti.

Pereitais metais mirę15 
žmonės. Už palaidojimą ku
nigai imą 10 litų. '

Rengiamės išeiti, mus 
kviečia apžiūrėti virtuvę. 
Nueinam. Aprūkusioj patal
poj kaimiško tipo mergelė 
ruošia kiekvienam po keptą 
silkę pietums. Dažną iškep
tą silkę apžiūri rainas dide
lis katipas.

Po musų kojomis siūbuo
ja grindys. Vedėja tai pa
stebi ir mums aiškina, kad 
po virtuve esąs rūsys, o bal
kiai supuvę, paremti rams
čiais ir tie silpni. Galinti į- 
vykti ir katastrofa.

Iš virtuvės pęr moterį] 
skyrių einame apžiūrėti vy
rų skyriaus. Vedėja mus 
lydi, t
Vyrų skyrius dar niūresnis.
Užkimštas lovomis ir dvo

kia tabaku bei prakaitų. 
Suolų ir kėdžių nei dvasios. 
Sėdi, valgo ir miega tik lo-

Homer Martin ir John Lewis,

Homer Martin, parodytas iš kairės, yra automobilių uni
jos prezidentas, kuris pašalino 5 komunistuojančius tos 
'unijos viršininkus. Kadangi automobilių unija priklauso 

‘ prie CIO, tai CIO prezidentas John Lewis, kurį čia matom 
apsirengusį baltu siutu, pataria Martinuo priimti pašalin
tuosius viršininkus atgal ir nekelti unijoj suirutės.

•vose. Yra vienas stalelis, 
panašus į kalvės kulbę, ku
riuo seniai naudojasi piaus- 
tyti tabaką.,

Užmigusius vedėja paža
dina. Vienas pašokęs apka
bina mane:

—Vai, ponuli, ir mes bu
vom jauni. Aš buvau ant tu- 
reckos vainos.

Juo susidomiu ir noriu šio 
to paklausti. Bet nesusikal
bu. Kurčias, kaip siena. Ve
dėja aiškina, kad tai seniau
sias, apie 100 metų amžiaus.

Čia rožančių ir maldakny
gių reta. Pilna tabokinių, 
pypkių ir “benzinkų.” Nors 
jie gyvena vienodose sąly
gose, tačiau nesunku spręs
ti, kas kuo yra buvęs. Ap
skurusiais, geros medžiagos 
drabužiais buvęs geležinke
lietis. Greta jo kareiviškais 
skarmalais aprėdytas į mus 
žiuri chroniškas girtuoklis. 
Matyti, pora iš prigimties 
invalidų, keliatas valkatų 
ir tt.

Dar apžiurim dviejų dar- 
binįnkių kambarėlį, kuria
me dvi išblyškusios, viduti
nio amžiaus moterys, gyve
nimo palaužtos, suklypusia 
mašina ir rankomis lopinė- 
ja karšinamųjų drabužius.

Paliekam prieglaudą. At
siduriam koridoriuj. Anks
čiau nerimavusi gudė ra
miai miega.

Atsisveikiname su mušti 
palydove. Dvelkteli gaivi
nantis oras.

Važiuojame. Gyvenimas! 
mirga, kuriam, rodos, nega
li būti tokio skurdo, kokis 
dar neišdyla iš vaizduotės. 
Aptariam, kokia niūri be
turčio senatvė. J. Čyžius.

AKRON, OHIO.
Gerai .organizuota lietuvių 
’;49i kolonija. .
Rugpiučio 28 dieną teko 

aplankyti savo artimus kai
mynus akroniečius. Tą die
ną pas juos buvo bendras 
dviejų Susivienijimų pikni
kas. Jis buvo surengtas dvie
jų SLA. kuopų ir vienos 
LDS kuopos.

Šiame piknike man teko 
susitikti daugelį senų pa
žįstamų ir susirasti naujų 
draugų tarpe akroniečių. 
Čia buvo gana gražios pub
likos. Nors laikai ir pas juos 
blogi, tačiaus juodo nusimi
nimo ant jų veidų nesimatė. 
Visi šoko, dainavo ir links
minosi. Pagirtinas taipgi 
dalykas, kad akroniečiai 
taip gražiai susitarė organi
zacijų tarpe ir surengė tokį 
smagu išvažiavimą. Kiek iš 
komisijos teko patirti, tai ii 
pelno kuopoms paliks.

Akrone yra graži lietuvių 
kolonija, ir čia apsigyvenę 
lietuviai yra ‘•gerai organi
zuoti. Didžiumoj jie pri
klauso prie unijų ir stipriai 
laikosi vienybės. Kiek teko 
nuo senesnių žmonių patir
ti, tai Akronas kitąsyk bu
vęs gerokai lietuviais apgy
ventas, bet paskutiniais ne
darbo laikais daugelis iš
važinėjo kitur darbų jieško- 
ti. Bet vistiek dar ir dabai 
Akronas yra nemaža lietu
viu kolonija.

Teko su veikėjais ir apie 
SLA. reikalus pasikalbėti. 
Visi labai patenkinti perei
tu seimu ir padarvtom per
mainom. Visi džiaugiasi, 
kad organas “Tėvynė” pra
dėjo organizacijos reikalais 
gerai rūpintis, vietoj tuš
čias politikas varinėjus. Žo-; 
džiū pasakius, aš išvažiavau 
iš A krono su gerais įspū
džiais. Jonas Jarus.

SUŽINOK SAVO LAIMĘ!
Atspėk savo laimę. Pa'inksminkit 

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

43 Banks st., Brockton, Mass.

KIEK DABARTINĖ KINI
JA TURI GYVENTOJŲ: 

250,000,000 ar 500,000,000?

Ginčas tarp franeuzų 
mokslininkų.

Franeuzų mokslininkas, 
dr. Ležandr, kuris gyveno 
Kinijoj labai ilgai, mėgina 
apskaičiuoti tikrą Kinijos 
teritorijos gyventojų skai
čių. Dr. Ležandr rašo:* ■ i

—“Ryšium su japonų— 
kinų karu laikraščiai prira
šo fantastinius skaičius apie 
Kinijos gyventojus. Vieni 
teigia, kad Kinija turinti 
400,000,000 gyventojų, kiti 
teigia net 500,000,000 
gyventojų Kinijoj. Tačiau 
čiau tenka pasakyti, kad Ki
nijoje niekad nebuvo pada
lyta gyventojų surašymo ii 
visos panašios statistikos 
neturi jokio dokumentalinio 
pagrindo. Tame seniausios 
kultūros krašte net nėra jo
kių registruotų giminių, ve
dybų ir mirimų aktų. Tad, 
kuo remiantis galima butų 
nustatyti nore apytikriai Ki
nijos gyventojų skaičių?

Savo laiku Kinijos didi
kai — mandarinai skaitė,
kad Kinijoje esama 60,000,- 
000 šeimų, tačiau to dar ne
pakanka, nes gi reikia žino
ti kokio didumo tos šeimos. 
Kadangi Kinijoje žmonių 
daugėjimas per gimimus la
bai didelis, tiesiog milžiniš
kas, tai laikoma, kad kinų 
šeima ;
6,3 ligi 8 asmenų. Tačiau ir 
mirtingumas Kinijoje yra 
milžiniškas. Vaikai ligi vie- 
nerių metų amžiaus miršta 
Kinijoje nuo kiekvieno šim
to net 60, o turint galvoje, 
kad Kinijoje nuolat miršta
ma masiniai nųp visokių ka
tastrofų, epidemijų ir pan., 
tai ir iš likusių 40 nuoš. ma
žai kas lieka. Panašiai yra 
taip pat ir su,-, suaugusiais. 
Reikia atsiminti, kad Kini
joje paskutiniais dešimtme
čiais bevei nesibaigia nami
niai karai iri.rfodėl užuot 
daugėjęs, kinų skaičius tu
rėtų dar smarkiai mažėti.

Jeigu skaityti po mirtin
gumų atsitikimų, kad kinų 
šeima vidutiniškai turi po 
4,7 asmenis, tai dabartiniu 
metu Kinijos gyventojų 
skaičius neturėtų būti di
desnis kaip 280,000,000 
žmonių, tačiau turint galvo^ 
je, kad kraštas pakelia per 
paskutinius dešimtmečius 
tiek nei a i m i ų, tikriau
sia, Kinijoje nebus šiuo me
tu daugiau, kaip 250,000,- 
000 gyventojų.” r. r

Taip išveda Ležandr. Ta
čiau kiti mokslininkai jam 
atsikerta ir nurodo, kad 
nors Ležandr kritikavo kitų 
skaičių nepagrįstumą, bei ir 
jis pats savo apskaičiavimus 
taip pat netinkamai pagrin
džia. Oponentai įkandin tei
gia, kad nepaisant Ležandr 
apskaičiavimų, Kinijoje vis 
dėlto yra dvigubai tiek gy
ventojų, kiek Ležandr skai
čiuoja, būtent: 500,000,000 
gyventojų.

Penktas Poslapi*

Iš kairės j dešinę stovi du Philadelphijos kalėjimo sargai teisme. Jie yra areštuoti ir kalti
nami žmogžudyste. Jie sušutino verdančiais garais 4 kalinius, kurie buvo paskelbę bado 
streiką. Dvidešimtį kitų kalinių jie baisiai nuplikino garais. Kaliniai buvo išrengti, nuo
gi, ir į jų celes buvo pučiami iš paipų karšti garai. Iš dešinės parodytas advokatas, ku- 
ris-gina tuos “virėjus.” ;:i

MONTELLO, MASS.
Mirė Mykolas Kaurinas- 

Coran.
Rugpiučio 20 dieną čia 

mirė Mykolas Kaurinas- 
Coran, vienas . pavyzdin- 

.- giausių ir seniausių lietuvių 
yra vidutiniškai iš i Amerikoje. Velionis buvo

Politiškai, velionis buvo 
sandarietis. Gyvendamas 
South Bostone jis rėme 
Sandarą pinigais ir kito
kiais budais, bet “Keleivis”' 
vistiek buvo jo mylimiausis 
laikraštis.
Velionis palaidotas Brock-' 

tone, Melrose kapinėse. Li
kusi jo našlė, Anelė Kauri- 
rienė, taria nuoširdų ačiū 
visiems palydovams už pa
skutinį patarnavimą.

A. Kirel.

da nesenas žmogus, turėjo 
vos 69 metus amžiaus, iš ku
rio 50 metų buvo išgyvenęs 
šioje šalyje. Buvo kilęs iš 
Melagiškių kaimo, Batakių 
parapijos. Ilgus metus ve
lionis gyveno South Bosto
ne ir jo apylinkėse. Per 20 
metų vertėsi namų draudi
mo bizniu.

Mykolas Kaurinas buvo 
vienas iš pirmųjų, kurie pra
dėjo kurti South Bostono 
Lietuvių Piliečių Kliubą, 
Jis pasirašė ir po Kliubo 
čarteriu.

Velionis buvo vedęs Ane
lę Jogmonaitę ir išgyveno 
su ja 43 metus. Jiedu išauk
lėjo tris gražias 
kurios dabar jau 
šeimininkės.

Mykolas buvo 
minties ir pažangus žmogus. 
Gyvendamas Bostone jis lo
šė svarbų vaidmenį politi
koje ir kultūroje, skaitė ir 
rėmė pažangiąją lietuvių 
spaudą, bet geriausia mėg
davo “Keleivį.” Ir prieš pati STAROVIFRai rfsvfs 
mirt] prašė savo moters,151AKOV1EKA1 BESVĘS- 
kad jam mirus butų įdėtas DAMI UŽMUŠĖ ŽMOGŲ. 
“Keleivin” jo atsisveikini
mas su visais draugais, gi
minėmis ir pažįstamais.

dukteris, 
visos yra

laisvos

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun- 
ėiu j visas dalie 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanada 

GEO.
HENDORA1T1S

520 Wilson St., 
iVaterbury, Conn.

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

didelio būrio lietuvių ir užsira- 
, šyk tą seniausį ir didžįausį Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SUV. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime Veltui.

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

. šykit ir savo čekį ar money or
derį siųskit.

BOMBA SUGRIOVĖ 
3 NAMUS.

Kansas Cityje pereitos 
pėtnyčios naktį sprogo ne
žinia keno padėta bomba, 
beveik sugriaudama 3 na
mus. ' . ii’

PAJIEŠKOJ1MA1

PRIKALĖ ŽMOGŲ PRIE 
KRYŽIAUS.

Ir prikalę uždegė jo dra
panas.

Nevados valstijoj, netoli 
nuo Reno miesto, vieną rytą 
buvo rastas prie kryžiaus 
prikaltas tūlas Ed Čollins, 
27 metų amžiaus vyras. Jo 
drapanos buvo padegtos ir 
smilko apie jo kojas. Nu
vežtas ligoninėn jis buvo 
jau tik pusgyvis, tačiau pa
sakė, kad jį prikalę du buvę 
jo sėbrai, su kuriais jis daly
vavęs pinigų plėšime San 
Diego mieste. Jis buvo su
gautas ir išdavęs policijai 
savo sėbrus. Užtai jie ir pri
kalę jį prie kryžiaus. Per 
kožną jo delną ir koją buvo 
pervaryta ilga vinis.

Jonavos valsčiuje, Pasku- 
tiškių kaime, rusai starovie- 
rai aną dieną šventė “Spa- 
so” šventę. Švęsdami gėrė, 
valgė, vaišinos, o kai įsigė
rę, kilo vaidai ir muštynės. 
Muštynių metu buvo užmuš
tas sugrįžęs į šventes karei
vis Aleksas Kamikovas. Dėl 
Kamikovo nužudymo kri
minalinė policija daro kvo
tą.

Pajieškau VYTALIO GRIŽO, pa
eina iš Judriškių kaimo, Tryškių VBl.,i: 
Šiaulių apskr. Apie 10 metų atgal 
gyveno Montelloje. Turiu svarbų r'ei-1 
kalą. Kas žino kur jis randasi, ma
lonėkit pranešti jo adresą, ar jią pats 
lai atsišaukia. J. Trušas ' (7

914 Washington st., Norwood, Mass.

APSIVEDIMAI.
TIKRAI RIMTAS pajieškau ritu < 

tos, gražios merginos apsivedimui,; 
kuri negirtuokliauja, nerūko, nesida- 
žo lupų.Firmenybė ūkininkaitėms. 
Aš galiu gauti merginom darbą New 
Yorke, jai mes galėtumėm gerai su
sipažinti, jeigu patiksim, apsivesim. 
Aš esu rimtas vaikinas, gerai atro
dau, negirtuoklis, nerūkau. •

Arlauskas , r '<
1734 Sheepshead Bay Road, 

Brooklyn, N. Y.

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

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

JOE DAUGIRDA 1
R. 2, White Cloud, Mich.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telp». 311' vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su prisiuntimu ?1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St., So. Boston, Mass^

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: , 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIRBYSTĖS

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

. NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS. Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 

South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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KODĖL VIENUOLIAI BĖGA IŠ Mados Jaunoms Mergaitėms.
No. 37. Rugsėjo 14 d., 1938 m.

HumoristikaVIENUOLYNŲ?
“Vilniaus Žinių” reporte

ris J. Ripka parašė įdomų 
straipsnį apie vienuolių bė
gimą iš vienuolynų. Jis sa
ko:

Jau kuris laikas, kai Lie
tuvos vienuolijos gyvenime 
vyksta kažkoks persilauži
mas. Iš vienuolynų pabėga, 
čia moterys, čia vyrai. Vieni 
jų santūrus, kalba labai ma
žai apie savo gyvenimą vie
nuolynuose, kiti plepesni, 
atviresni, nuoširdžiai viską 
pasipasakoja, treti ir visai 
liežuvio nesulaiko. Kadangi 
žurnalistui rupi visas platu
sis gyvenimas, tai ir pro vie
nuolynų temą tylomis praei 
ti negalima. Šiomis dieno
mis, kaip žinome, iš Kretin
gos vienuolyno pabėgo ke
liūtas broliukų ir klierikų. 
Teko man pasikalbėti su kai 
kuriais. Kalbėjaus nei su 
buvusiom vienuolėm. Taigi 
kreipiau dėmesį tik į santū
resniųjų pasakojimą ir pa
teikiu visuomenei, norėda
mas atkreipti atitinkamų 
žmonių dėmėsi į nenorma
lią kai kurių vienuolynų 
būklę.

Vienuoliško gyvenimo 
tikslas.

—Štai knyga, — pasako
ja man buvusi vienuolė, — 
kuri nusako vienuoliško gy
venimo tikslą. Pagrindinis 
tikslas yra Dievo garbė, ku
ri jam teikiama tobulumu 
jo įsakymų ir Evangelijos 
patarčių vykdymu. Dievo 
garbė iš mus reikalauja, 
kad tik jam vienam visiškai 
priklausytume, kad musų 
valia, tobulai su jo valia su
tapusi, pašalintų kiekvieną 
nesutvarkytą sutvertų daik
tų pamėgimą, prie jų prisi
rišimą. Siela, kuri išsirinko 
sau vienuoliškąjį gyvenimą, 
yra atskirta ir paaukota.

—Pažvelkim, — kalbama 
toj pačioj knygoj,—į sielos 
stovį, kuri yra atskirta. Ji 
suardė ryšius, kurie veržė 
jos širdį; numetė šalin me
džiaginius daiktus, kurie ją 
sunkino: žodžiu, ji nugalė
jo savo valią ir be jokio pa
sipriešinimo Dievas gali ją 
paimti. Tačiau ir vienuolė 
gali padaryti klaidų ir net 
didelių klaidų. Nors Dievo 
pašaukta, bet vis dėlto vie
nuolė ar vienuolis tebeturi 
prigimties silpnumą, širdies 
palinkimų.

—Tai kad čia, sakau, pa
mokslai, palyginti, gražus 

^pamokymai, bet nieko prak- 
! tiško.

—Šitą praktišką vėliau, 
, ot, štai šitą skyrelį perskaū 
’ tyki t.

—Visi vienuoliai,—skab 
, tau,—tiek vyrai, tiek mote^ 
rys yra pavesti Romos po;

piežiui, kaip vyriausiam vir
šininkui, kurio turi klausyti 
iš klusnumo įžado. Kongre
gacijos, kurios turi diecezi
nes teises, ir yra praplitu- 
sios keliose vyskupijose, 
kol dar nėra gavusios po
piežiaus patvirtinimo, pri
klauso vietos vyskupo pa 
gal teisių normas. Kiekvie
na vienuolija, nors turinti 
tik diecezines teises, kartą 
jau įsteigta, tegali būti pa
naikinta tik Apaštalų Sosto, 
kuris sutvarko ir panaikin- 
os vienuolijos, turto veika
us, žinoma, atsižvelgdamas 
aukotojų valią. Generate 

yresnioji, pagal konstituci-' 
ą, turi galią visoms provin
cijoms, namams ir aiški
oms narėms, o kitos vyrės- 
ūosios — savo pareigų ri
jose, Generate vyresnioji 
uri turėti nemažiau kaip. 10 
uetų amžiaus ir būti 10 me- 
ų, kai padariusi įžadus. Ki

tos aukštesniosios vyresnio
sios turi turėti 30 metų am
žiaus. Tiek generate, tiek 
kitos aukštesniosios vyres
niosios turi būti gimusios iš 
■eisėtos moterystės. Namų 
vyresniosios renkamos tre- 
■iems metams. Šiems pasi
baigus, gali būti išrinktos 
dar trejiems metams, bet 
:au negalima išrinkti betar
piškai trečiu kartu trejiems 
metams tame pačiame vie \ 
molyne. Generates vyrės-1 
liosios rinkimuose j ’ 
linkauja pats vyskupijos ^eka' ' ~ 
valdytojas ar jo atstovas. į Paduoda man nedidelį, 
Rinkimuose reikia griežtai mašinėle rašytą popierėlį ir 
aikytis konstitucijos nuo- ag skaitau:

—Užsidedant abitą. Te- 
apvelka mane Dievas nauju 
žmogumi, kuris yra sutver
tas pagal Dievą tikroje tei- 

s K Isybėje ir šventybėje. Amen. 
Užsidedant juostelę. Teap- 
juosia mane Dievas tyrumo 
juostele ir teužgesina many
je piktus pageidavimus, kad 
sutvirtėtų manyje susival
dymo ir skaistybės dorybė, 

i Amen. Užsidedant velioną. 
Tepadengia mano galvą ku
klumas, blaivumas ir susitu
rėjimas, kad dorybių buriu 
apjuosta, purpuriniu Vieš
paties kraujo velionu atpir
kta, musų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus marinimosi savo 

'kūne nešiočiau. Amen.
—Tai matai tamsta, vadi

nas, meldžiamės, bet... ne 
vien maldų vienuolyne rei
kalaujama. Kuri senelė per 
ilgai koplyčioje klupoja, į 
tą kai kurios viršininkės žiu
ri blogai ir sako “davatkų 
mums čia nereikia.” Visos 
vienuolės ir vienuoliai turi 
labai sunkiai dirbti. Iš mo
terų vienuolių kazimierietės 
ir benediktietės laisviau gy
vena, už tai jos smarkiai ap
kalbamos... Bet ir tai, pav., 
kazimierietės aptarnauja 
vieno labai aukšto dvasinin
ko dvarą, vargdienės mari- 
jampolietės pragyvena tik 
iš savo darbo, o jau pranciš
konės, Jėzaus širdies tarnai 
tės, Marijos tarnaitės ir ki
tos dirba prieglaudose, lau
kuose, vienuolynuose, skal
byklose ir kitur. Niekas ten 
nepaklausia ar tu nuvargus, 
ar gali bepaeiti.

—Gal kartais visa šitai ir 
nebūtų taip sunku, jei vie
nuolynai butų toki, kaip 
knygose parašyta, kaip nau
jokėm pasakoja. Ketvertą, 
penketą metų vienuolis ar 
vienuolė, pagyvenę vienuo
lyne, įsitikina, kad yra visai 
kitaip. Viršininkės, atsipra
šant, ėda viena kitą, įieško 
žemiausio pataikavimo sau 
sesučių tarpe ir dažnai pa
rodo pačius žemiausius savo 
jausmus. Verki, verki, mel
dies, meldies ir pagaliau 
viskuo nusivili. Juk dažnai 
žmonės atneša į vienuoly- 

Inus aukų, klupoja korido
riuose, o vienuolyno virsi-■ 
ninkės pasielgia su jais, 
kaip su kokiais baudžiau- 

jninkais... Reikia čia primin-

Smart topcoat

KAS YRA INTELIGENTAS.
Seniau inteligentu vadino tą, 

kuris laikraščius skaitydavo, , 
arba kuris miegodavo ant mat-1 

j raco, f
i lis." Bet dabar jau kitaip. Da- gab pasidaryti.
I bar tu gali skaityt visus laik- Tada vyras pradėjo kitaip 
raščius ir gali miegot kur nori,' aiškintis:
bet jeigu nebusi saule apdegęs, | —Aš tau pasakysiu tokį da
tai iš tavęs nebus joks intė|i- lyką, kurį tik vienas tavo vyras

I Vyras parodė pasą:
I —žiūrėk, ar ne tavo vyro 
vardas ir pavardė?

—Pasąs nieko nereiškia, — 
sako kauniškis “Kuntap-; sako žmona. — Pasą bile kas

Smart sportshirt

jaunos mergaitės, kurios lanko kolegijas, perkasi naujų drapanų.Atsidarius mokykloms,
Šis vaizdelis parodo, kokios mados apdarai geriausia šiuom laiku tinka.

Vienuolė ilgai tyli. ti, kad vienuoles kurį laiką 
—Štai aš tamstai vieną buvo »>unč‘an?os pas grafą

pn-mi- pavyzdėlį, — pagaliau pra- .Tiškevičių už dešimtį litų

>tatų. Sunkiai bausmei sais
tant, reikalaujama rinkti 
verčiamąjį asmenį iš pasta
tytųjų kandidačių. To griež
tai reikalauja Tridento 
Trinkimas.

Vienuolynų viduje.
—Šitos eilutės, taip 

kant, rūmo išorė, jo pagra
žinimas, — pasakojo man 
vienuolė. — Tamstos gal 
dar nepripratę prie tų išsi
reiškimų ir nesuprantat 
kaip yra sunku žmogui pa
virsti auka. Juk didžiausias, 
sunkiausias vienuolio įža
das yra paklusnumas. Tą 
Įžadą, esu įsitikinusi, nėra 
išpildęs nei vienas šventa
sis.

—Kiek reikia vienuolėm 
įnešti kraičio, stojant vie- 
nuolynan?

—2000 litų pinigais ir ši
tą drabužiais.

—Ar kam nors daroma 
išimtis?

—Jei mato, kad darbšti 
mergaitė, tai išimtį padaro.

—Tai kągi per dienas vie
nuolyne veikiate? .Meldžia
tės?

sa

Nelaiminga Tikėjimo Auka.

< 4

Štai prie ko veda beprotiškas tikėjimas ii- “šventas raš
tas.” Būdama labai dievobaiminga, šita moteris prisiskai
tė “šventojo rašto” ir pradėjo save bausti “už griekus.” Bi
blijoj yra pasakyta: jeigu tavo akys ves tave į pagundą, 
tai išlupk sau akis; jeigu tavo ranka sugriešys, tai nu
kirsk ir ją. Taigi ši moteriškė taip ir padarė: ji nusikirto 
sau kairiąją ranką, paskui pasiėmė žirkles ir išsidurė deši
niąją akį. čia ji parodyta gulint San Francisco ligoninėj. 
Ji vadinasi: Mrs. Ola Irene Harwell.

dirbti per menesį, tik, ačiū 
Dievui, kad Tiškevičius ne
bepriima.

—Tai tamsta stojai į vie
nuolyną iš įsitikinimo?

—Taip, aš iš mažens bu
vau jau daug girdėjusi apie 
vienuolynus gražių dalykų. 
Baigiau keturklasę, gavau 
2000 litų dalies ir įstojau. 
Dar tik metų reikėjo, aš bu
čiau tikra vienuolė, pada
riusi paskutinius įžadus. 
Maniau, kad atitrukusi nuo 
pasaulio vienuolyne galėsiu 
susikaupti, išryškinti savo 
žmogišką tobulybę, o pas
kui jau grįžti atgal ir būti 
visuomenei naudinga. Juk| 
tiek yra vargšų, tiek yra ne-1 
laimingų, kuriais reikėtų 
rūpintis. Kartoju dar kartą, 
nusivyliau, ir ne tik aš vie
na. Vienuolynų vyriausybė, 
ypač moterų vienuolynų, da 
labiau sugadina. Et, man 
net baisu ir pasakoti. 
Vienuoliai kalba trumpiau.

Pasirodo, kad nūdien Lie
tuvoje vienuolynų yra ne- 
.rnaža. Pranciškonai, jėzui
tai, kapucinai, domininkčė’ 
nai, sal^žieoiai, moterys ka
zimierietės,'» benediktinės, 
vargdienės, 
kulturietės, 
.arnaitės, Marijos tarnaitės 
r net visuomenės seselęš. 
Nejudomo turto turi KaujS^, 
Kretingoj, Pajūry, Tryš- 
tiuose, Kalvarijoj, Plungėj, 
Petrašiūnuose, Skirsnemu
nėje, Pažaisly, Telšiuose, 
Čiobišky, Kačioniš'ky, Pa
nevėžy ir tt. Šitą turtą išlai
ko ir apdirba vienuoliai. Ar 
atai reikalinga?

—Aš pasakysiu tamstai 
.rumpai, — tarė šiomis die- 
lomis iš vienuolyno pasima
inęs broliukas. — Šiais mo
derniškais laikais ne be toki 
vienuolynai reikalingi. Ne
galima dabar užsiskleisti 
nuo pasaulio, kada tiek ko
vų ir idėjų verda, kunku
liuoja. Katalikams reikia 
■šeiti iš požemių ir kovoti 
drąsiai moderniškom ir 
žmoniškom priemonėm. O

musų vienuolynąi dauguma 
viduramžiškos dvasios. AŠ 
šitai sakau ramia sąžine. 
Per dieną nei žodžio nepra
tark, nes tik pusę valandos 
dienoje turi teisės kalbėti, o 
visą laiką tylėti.

—O svarbiausia, — tarė

gentas.
i Vadinasi, Kaune dabar tįk 
tas turi teisę vadintis inteligen
tu, kas panašus į čigoną. Todėl 

j visi bėga į byčius, arba, kaip jie 
, tenai sako—į pliažus, ir deginą- 
I si saulėj, kad oda pasidarytų 
ruda.

Bet ir čia yra išimčių. Vienas 
didelis direktorius ir stambus 
tautiškų reikalų vadas, nežiū
rint didžiausių kaitrų, yra bal
tas kaip maslionkų suris. Visi 
inteligentai juodi, o jis—ne. 
Tikra nelaimė. Nejauku žmo
gui ir Laisvės alėjoj pasirodyt. 
Nes kai tik žmonės pamato, 
tuoj ir sako: jau čia ne inteli
gentas !

žino, taigi iš to suprasi, kad aš 
esu tas pats tavo vyras.

—Nagi sakyk!
—Tavo naujas gorsetas Už

sisega 24-riais kabliais, d ant 
dešinės savo kojos, aukščiau 
kelio, tu turi juodą karpą. Ar 
ne tiesa?

—Cha, cha, cha!... Situs da
lykus žino ne vienas tik mano 
vyras. Tą žino da ir keturi ki
ti... Cha, cha, cha!...—pradėjo 
kvatoti moteriškė.

Išgirdęs tokius dalykus, tas 
žaliakalnietig nuėjo atgal į Ne
muną ir nusiskandino.

Taigi, nelengva dabar Kaune 
būti inteligentu.

pranciškonės, 
Jėzaus širdies

a a a «
•t

s

kitas, — kai kurių vienuoly- j Na, tai kodėl gi tas didelis 
nu vyresnieji yra ne lietu- ponas neapsidegina sąule? Gal 
viai, priklauso nuo Lenkijos saulė jo neima? Gal jo kraujuje 
kunigų vienuolių, o mes,' perdaug snapso ? O gal trūksta 
jaunieji, šito negalim pakę-jkokių pigmentų, kurie odą nu- 
sti. Pabėgo apie 20, pabėgs dažo?
dar daugiau, jei vienuolynų I Pigmentų jam netrūksta ir 
mn-ocmon nocncinvoc Rlai- saulė jj ima, ale bėda tame, kad 

jis negali drapanų nusivilkti 
ant pliažo. Mat, kai jis buvo 
jaunas ir ganė kiaules Rokiškio 

I apskrity, tai sykį užmigo ir 
kiaulės išknaisė bulves. Ūkinin
kas jam užtai taip davė bota
gu j kailį, kad minkščiausia ir 
gražiausia jo kūno vieta dabar 
yra visa sukapota ir pilna ran- 

! dų. Taigi dėl to tas didelis di
rektorius dabar negali Kauno

vyresnieji nesusipras 
dingais keliais einą.

PARYŽIAUS IŠMATŲ 
VEŽIKAI VEŽA SMĖLI 
APSAUGOS MAIŠAMS.
Paryžiaus išmatų vežikai 

' ir gatvių šlavikai pereitą są- 
Ivaitę buvo pristatyti vežti 
smėlį, kuriuo pilami maišai 
apsaugai nuo priešo užpuo
limo.
LIETUVIŲ L4ISVĖS MY- Pliažuose nusivilkti ir dėl to ne-

LĖTOJŲ DRAUGIJA ' ’ 
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS.
A. Bilvinskas — pirmininkas, 

711 — 8-th st., Waukegan, 1)1.
Jos Mačiulis — pirm, pagelbininkas,

906 Prescott St. Waukegap. Ill. 
Suzana Gabris—nutarimų rįėt.

730 McAlister ave., Waul^bgan, 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Place, Waukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius,

726 — 8th St., Waukegan, Ill. 
K 

Petraitis,

KAUNO PONŲ 
DAINUŠKA.

(Giedama prie alaus bokalo.) i 
įpilk, drauguži, dar bokalų— 
aš jsipilt nebegaliu, 
jau artinamės prie fonalo 
šaunaus Bachuso keleliu.
Eik čia, gražioji padavėja, 
toks karštas tavo bučinys! 
Nuo jo niaurj dvasia giedrėja 
ir sjlpsta Volfo jnišinys. (
Atneškite dar bonkų porų, 
ir dainą pleškime placiąi, 
juk buitis nyki ir nedori, 
o žemėje mes—tik svečiai.
Tegu šiandien bokalai žvanga 
garsiau užu Kovų Varpus, 
gal šeimininkas greit pro langų 
laukan švelniai išmėtys mus...
Išgerkime dar po bokalų! 
Bučiuoki, mylima, karštai! 
Kol kraujas gyslose nešųla— 
dėkokime visiems už tai!

Užrašė Zigmantas Vingierka.

i.

D.

m.

I gali apdegti saule, kaip tikram 
inteligentui priderėtų. Nusi
rengti, žinoma, butų galima, 
bet kiti inteligentai pamatys 
sukapotą vietą ir tuoj pradės 
klausinėti, ką tas Reiškia? -Ypač 
Kauno ponios mėgsta savo no
sis kišti i tokius dalykus. Na, 
ir aiškinkis joms, kaip tie ran
dai atsirado! Juk direktorius 
negi gali prisipažinti kiaules 
ganęs.

Bet prastai išeina ir tiems, 
kurie nori perdaug inteligen
tiškumo ir perdaug apsidegina, 
štai, vienas žaliakalnietis tiek 
apsidegino, kad vakare jo žmo
na nepažino: . y

—Kas tu per vienas? Ko'l^n- 
di į mano namus? — sušuko ji
nai, kai jis pravėrė duris.

—Aš tavo vyras- Ar jau ne^ 
bepažįsti ?

i —Nemeluok, mano vyras 
j buvo baltas...'Von iš čia, nes po
liciją pašauksiu!'

DU SENBERNIAI.
—Girdėjau, kad tave gaspa- 

dinė nustūmė laipstais žemyn? 
.•—Netiėsa! Ji tik išmetė ma

ne per duris',-o laiptais aš pats 
nusi verčiau: ’

Ar Buvo Kristus?
Išėjo it spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievihtas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi. , >■ > .»<

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Krista) susida
rė. žinosite kaip 1 krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristą, 
Kalėdų ir Velykų, šventes, o dabar 
krikščionjų t vadinia pagonis bedie
viais. A t rasite, kad nętl Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buv.o nukrytiavotas.

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

Kasos Globėiai:
D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Ambrazunas.
Maršalkos:
J. Jarušaitis.

Lauraitis,

Rukštalis,
Susirinkimai buna paskutini nedėl- 

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

P.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI, IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, -Vynai 
ir visokių išdirby'sčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER. MASS.

pas
T. J. KUČINSKAS, ' 

3501 So. Union Avė.,
CHICAGO, ILL. i;

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 pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie aąvo 
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, Maw.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo miuų korespondentų Ir ii Lietuvos Latikraičių.)

KAIP “DEVYNI GAI
DŽIAI VIENĄ VIŠTĄ 

GAUDĖ.”
Tai buvo Panevėžio teis

mo salėj.
Į kaltinamųjų suolą buvo 

pasodinti keturi stambus 
ūkininkai iš Pušaloto vals
čiaus, Panevėžio apskr., To 
liūnų kaimo.

Pas dvarininką 
Kremerį buvo kuliami ja
vai, talkininkų prisirinko 
apie 20 žmonių.

Šeimininkas talkininkus 
gerai valgydino ir girdė 
stipriu alum, gal but, net 
degtinės į alų buvę įpilta.

Alum tyčia buvo nugirdy
ta ir viena paprasta jauna 
mergaitė, talkininkė, ligi 
sąmonės netekimo. Visai 
nusigėrusią merginą Joselis 
su kaimynu K. Pranku nusi
nešė į klojimą ir. ten su ja 
netinkamai pasielgė.

Kai mergina išsipagirio
jo, ji suprato, kas su ja bu
vo atsitikę. Žinoma, tuojau 
prie gydytojo, tuojau į poli
ciją, ir tardymas, byla.

Teisman buvo patraukti 
Joselis Kremeris, Kazys 
Prankas, Alfonsas Milkus ii 
Kazys Grincevičius, abu pa
skutinieji jau daugiau kaip 
po 50 metų amžiaus.

Apygardos teismas Joselį 
Kremerį ir Kazį Pranką nu
baudė po trejus metus sunk, 
darbų kalėjimo, o Mitkų 
su Grincevičium išteisino.

Nepatenkinti apygardos 
teismo sprendimu, prokuro
ras padavė apeliacijos pro
testą, nukentėjusioji skun
dą, o nubaustieji taip pat 
skundus, prašydami ištei
sinti.

Taigi šiomis dienomis 
apeliaciniai rūmai ir svars
tė šią bylą. Buvo išklausi
nėta 20 liudininkų. Kaltina
mieji labai gynėsi. Juos gy
nė keli advokatai.

Rūmai apygardos teismo 
sprendimą patvirtino, o pro
testą ir visus skundus atme
tė.

Joselį

KAS GAMINS LIETUVAI 
ELEKTROS IR RADIO 

APARATUS.
Lietuva turi dar nedidelę, 

nors nuolat augančią pra
monę, 
monės, 
jamos, 
dirba. Suprantama, kad to
ji pramonė dar toli gražu 
neapima visas galimas ga
mybos šakas. Įdomu, kad 
užsienių kai kurie pramoni
ninkai labai vykusiai seka 
ir tyrinėja Lietuvos rinką, 
ir pasisiūlo tai vienokį, tai 
kitokį fabriką atidaryti. La
bai gaila, kad užsienio lie
tuviai, kurie turi nusimany
mą ir yra prie pinigo, mažai 
rodo susidomėjimo Lietu
vos pramonės kuriniu. O čia 
yra sritis, kur sumaniai pa
naudotas pinigas ir darbas, 
gali būti labai naudingas ir 
pelningas.

Nesenai viena anglų fir
ma pasisiūlė atidaryti Kau
ne arba Klaipėdoje dvira
čių gaminimo įmonę. Dabai 
vėl, Latvijos valstybinio 

į'elektros fabriko atstovai ru-

Visos pramonės į- 
sumaniai vadovau- 
gerai ir pelningai

Didžiausi s Pasauly Skraidomas Laivas.

Pereitą savaitę New Yorkan atskrido skraidomas laivas, ^kuris gali taip pat ir vandeniu 
plaukti, čia jis parodytas ant vandens. Tai didžiausia tos rūšies mašina visame pasauly.

NUO ANTSTOLIO PABĖGAU, BET 
NUO VARGO—NE!

Arba kaip gyvena Kėdainių 
darbininkai.

Daugeliui valstiečių atro
do, kad miesto darbininkas 
geriau gyvena, mažiau dir
ba, turi daugiau laisvalaiko 
pramogoms ir tt. Taip mano

VABALNINKIETIS TA- 
MULIUNAS UŽMUŠĖ

SAVO ŽMONĄ.
Per Žolinės atlaidus Va

balninko miestely Jurgis 
Tamuliunas dėl šeimyninės 
nesantaikos smarkiai sumu
šė savo žmoną Magdaleną. 
Pamatęs, kad persmarkiai 
sumušė ir kad gali baigtis 
blogai, pakinkęs arklius 
žmoną atvežė į Panevėžio 
žydų ligoninę. Tamuliunie- 
nė buvo taip smarkiai su
mušta, kad po dviejų dienų 
mirė. Tamuliunienė paliko 
1j_f__ i_ i.ir..__ -■__

pinasi gauti leidimą atida
ryti Lietuvoje, Šiauliuose, 
elektros reikmenų ir radio 
aparatų fabriką. Toks fab
rikas jau keliatą metų vei
kia Rygoje, visai gerai ver
čiasi, ir dabar nori atidaly
ti savo skyrių Šiauliuose. O 
Lietuva už elektros reikme
nis ir radio priimtuvus jau 
yra užsieniams sumokėjusi 
daug milijonų litų. Saky
sim, dabar Lietuvoje yra 
apie 50,000 radio priimtu 
vų. Jeigu už kiekvieną pri- 

' imtuvą užsieniuos sumokė
ta tiktai po 400 litų, tai jau 
gauname dvidešimties mili
jonų litų sumą. O radio 
ėmėjų skaičius nuolat spar
čiai auga ir dar ilgai augs. 
Tą pat galima pasakyti apie 
elektros vielas, lempas, 
lemputes ir kitas reikmenis.

Užsienio radio ^fabrikų at
stovai Kaune labai susirūpi
no, kad įsteigus Lietuvoje 
radio aparatų fabriką, nu
smuks jų pelnai. Manoma, 
kad latviai gaus leidimą fa
briką steigti, nes jie jau 
jieško Šiauliuose fabrikui 
patalpų. Tsb.

DAR APIE VILKIJOS [VIENODAS LAIKAS BAL- 
GA1SRĄ. TUOS KRAŠTUOSE.

Vilkijos miestelis yra ant' Lietuvos laikrodžiai da- 
Nemuno dešiniojo kranto, bar suvienodinti su Vokie- 
apie 30 kilometrų žemiau tijos laiku. Pagal saulę, da- 
Kauno. Miestelis nedidelis, bar Lietuvoje laikrodžiai 
beveik grynai žydų gyvėna- apie 40 minučių vėlinasi. 
inas, mediniais namais- Latviai ir estai yra pavarę 
nameliais apstatytas. Kai savo laikrodžius viena va- 
kuriose vietose nameliai su- landa pirmyn. Maskvoje net 
grūsti vienas šalia kito, jų dviem valandom pirmyn, 
tarpe yra jau apipuvusių ii Tokiu budu, kai Lietuvos 
apgriuvusių. Tokiose vieto- laikrodžiai rodo 10 valan- 
se gaisro pavojus yra visada dą, tai Latvijoje ir Estijoje 
didelis. Tačiau čia žydeliai jau buna 11 valanda, o Ru- 
gyveno nerūpestingai, net ’ 
savo trobesius neapsaugoję. 
Pažymėtina, kad didžiojo 
karo metu, kada supleškėjo 
ugny eilė panemunės mies
telių, Vilkijai nieko blogo 
neatsitiko.

Bet štai, 6 rugpiučio nak
tį Vilkiją ištiko didelis gai-1 
sras. Pačiam miestelio vidu
ry sudeg'ė apie 20 geresnių ĮgOS įr jmonėS viena valanda 
namų. Nuostolių esą pada- anksčiau pradėtų ir anks- 
iyta apie pusę miliono htų. gjau baigtu darbą, tuo butu 
A mn 1 9ll 'trn nn m libn no 1 i • V t •• •

sijoje 12 vai.
Dabar yra kilęs sumany

mas Lietuvos laikrodžius 
pavaryti vieną valandą į 
priekį ir tuo budu laiką su
vienodinti su Latvijos ir Es
tijos laiku. Tas laikas butų 
tikslesnis ir labiau atitiktų 
saulės laikui. Praktiškai bu- 

i tų tas patogumas, kad įstai-

kę į miestą nors šiokį tokį 
namuką pasistatyti, bet, 
kaip pasirodo, ne jiems mie
sto sklypai, ne jiems namai.

Nedaug kuo geriau gyve
na ir miesto amatninkai. 
Rodos, turi žmogus dirbtu- 

daugelis “kampelninkų,” vėlę, uždirba ir ko jam reik- 
mažažemių, o gal nemaža ir tų. Užeinu pas vieną tokių, 
stambesnių ūkininkų. Nors 
mieste, ypač vasaros metu, 
visur, rodos, darbas eina pil
nu tempu visi nuo saulės už
tekėjimo iki laidos kala cen
tą prie cento, bet pakalbėk 
su jais, užeik pas juos į na
mus aplankyk juos žiemos 
metu, ir pamatysi, kad toli 
gražu jų gyvenimas “pienu” . 
neplaukia.

Susitikęs vieną tų vargo žmogus 
pelių su lopeta ant pečių Uždirbi tik duonai, o kur 
grįžtantį iš darbo, užkalbi- visi mokesčiai. _ Žiūrėk, ne- 
nu. Pasirodė, kad tai vienas apsisuki ir mokėk, tai paten- 
tokių, kurie buvo priversti to, tai^ verslo mokesčiai, tai 
bėgti į miesto “rojų.”

—Vistiek,—jis pasakojo 
man, — darbininkui visui 
vargas. Ten kaime turėjau 
savo trobelę, turėjau 2 ha 
žemės. Vargau, dirbau ir 
antstoliui “prašant,” išėjau 
į miestą. Maniau, čia nors 
antstolis neras. Nuo antsto Į 

■ lio pabėgau, bet nuo vargo, 1 r a x *1____r:____

ŽMONOS IŠBARTAS VY
RAS PABĖGO.

Vienas Ažuolų-Budos u- 
kininkas M., apie 50 metų 
vyras, vieną dieną pragėręs 
20 litų. Dėl to namuose kilu 
šeimyniški ginčai. Žmonos 
baramas, vyras išgulėjo visą 
dieną lovoj, o vėliau atsikė
lęs atsisveikino vaikus ir pa
reiškė, kad jis išeinąs ir 
daugihu nebegi’įšiąs į na
mus, nes jam jau įkyrėję... 
Priminęs vaikams, kad su
dorotų nuo laukų javus, jis 
išėjo nežinia kur.

Dėl šio keisto dingimo 
apylinkės gyventojai įvai
riausiai kalba. ~ 
antras mėnuo, ktu iv±. ntuc-.r— r------- —-—> -—-~-|
sugrįžta į namus. Niekas ne-1 šiandien po 5 litus, bet kas 
žino kur jis yra. Ūkyje da- bus žiemą—nežinau, nes 
bar šeimininkauja žmona ir cento padėti žiemai negaliu, 
5 vaikai. ! ką uždirbu tą ir išleidžiu,

—Visas malonumas,—sa
ko,—kad nereikia nuomos 
mokėti. Susibudavojau šio
kį tokį laužą užmiestyje, bet 
irgi vargas, toli reikia vaikš
čioti. Ale savas namas, vis 
maloniau.

—O, kaip darbo, pakan
ka.

—Dėl darbo nesiskun
džiu, bet kas iš to, kad viską 

dirbi pusvelčiui.

buto, bet kur čia visus ir iš
skaičiuosi.

—Bet dabar, rodos, ypač 
darbininkams, kiek geriau, 
nes jie yra apdrausti nuo 
nelaimių, turi Ligonių kasą, 
—įterpiau pamatęs dirbtu
vėje dirbančius du darbi- 

i ninkus.
t___ o ,______ —Tai, bet ne visi tuo ap-

—ne ! Atsikrausčiau su visu ' rūpinti, o antra, jie nėra 
_.......... “inventoriumi”: su žmonaI darbininkui taip malonus,

Tačiau'iau ir trims vaikučiais, gavau I kaip gal, kad turėtų būti, 
kai M nebe-lPfie plento darbo, uždirbu j Imkim nors ir tą Ligonių 

i y • i • r- i* j  i _ i i _ _ Ifucn i 'r m neri icj ninvQ vrr_

PASKENDO OBELIŲ 
STOTIES TARNAU- 

. TOJAS.
Rugpiučio 15 d. Obelių 

geležinkelio stoties tarnau
tojas Lungys Vladas, būda
mas neblaivus, nuėjo į Obe
lių ežerą pasimaudyti ir pa
skendo. Ant kranto buvę 
vaikai matė, kaip Lungys 

r,—;— ------ — įbridęs į ežerą pasinėrė ir
dvi mokyklinio amžiaus daugiau nebeiškilo. Po ilgo 
mergaites ir del meiles joms, jieš£ojimo tinklais tik va- 
kad jos turėtų nors tėvą, kare pasisekė surasti Lun 
Vyrui viską dovanojo. Žino- laVoną 
na dovanojo, bet abejotina _______
ąr prokuroras dovanos. ATVAŽIAVO LINŲ PIR

KLIAI IŠ ŠVEDIJOS.
Šiomis dienomis iš Švedi

jos į Lietuvą atvyko trys į- 
žymųs linų pirkliai. Su jais 
atvažiavo Lietuvos konsu
las Švedijoj. Mat, šįmet pa
saulinėje linų' rinkoje lau
kiama gerų paklausų, todėl 
linų pirkliai jau iš anksto 
nori užpirkti didesnius kie
kius linų.

Apie 120 žmonių liko be 
pastogės. Gaisras kilo nak
ties metu dėl dar neišaiškin
tos priežasties. Vietos ug
niagesiai, neturėdami įran
kių su dideliu gaisru kovoti, 
buvo bejėgiai. Mediniai na
mai smarkiai degė, ugnis 
vis plėtėsi į kitus pastatus. 
Netrukus atvykę iš Kauno 
ugniagesiai jau negalėjo 
liepsnojančių namų išgel
bėti. Bet jie sulaikė gaisro 
plėtimąsi. Jeigu ne Kauno 
ugniagesiai, butų išdegęs 
visas miestelis.

Padegėliai žydeliai tuo
jau puolėsi gaisravietėj sta
tydintis budeles, kuriose 
norėjo įsitaisyti krautuvė
les. Bet jiems budeles staty
ti valdžia uždraudė. Gais
ravietė bus naujai perpla
nuota, ir bus leista tiktai 
tvarkinga statyba. Taigi 
gaisras, be savo blo^-.i?iųv 
gal turės tą gerą Dų$ę; kart 
bus pradėtas tvarkingesnis 
Vilkijos atstatymas. Tsb.

valdininkai, tarnautojai ii 
darbininkai turėtų ilgesnį 
laiką po pietų. Kalbama, 
kad Lietuvos laikrodžiai bu
sią pavesti vieną valandą 
pirmyn. Tada Baltijos san
tarvės valstybėse bus suvie
nodintas laikas. v Tsb.

LENKAI IR TURKAI LIE
TUVOJE NORI PIRKTIS 

ARKLIŲ.
Turkų atitinkamos įstai

gos kreipėsi į Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos 
ekonominį departamentą 
prašydamos informacijų, ar 
jie galėtų Lietuvoje gauti 
pirktis arklių kavalerijos 
reikalams. Už tinkančius 
kavalerijai arklius turkai 
mokėsią ligi tūkstančio litų.

Vienas klaipėdiškis pre
kybininkas nesenai sugrįžo

Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

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

Rašto Istorija. Pagal A. B. Sciinitzerj 
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

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE. 
Siunčiant per paA-

iš. Varšuvos, Tęij-į.jį kreipę- 
• ■ si Lenkų pirkliai klausdami

TRAUKINUKAS PADE
GĖ ŪKININKO TROBAS.

‘‘Palemono” plytinės trau
kinukas nuo Praveniškių 
vėžė į plytinę molio. Va
žiuojant pro Nevaromų kai
mą nuo traukinuko garve
žio užsidegė žolėą, nuo žo
lių eglaitės, o nuo eglaičių 

ir 
su
su-

KAIMUOSE DAUG STA
TOMA NAUJŲ NAMŲ.
Pastaruoju laiku ūkinin

kai pradėjo statyti naujus 
medinius namus. Pasikal
bėjus su keliatu ūkininkų 
pareiškė: miško medžiaga 
kas metai brangsta, plytos ■ 
tiesiog neįperkamos dėl 
brangumo. Tai ir skubam 
pasistatyti namukus, kad? 
neliktume be pastogės.

ar jie negalėtų Lietuvoj 
gauti . nusipirkti 300—500 
arklių.

Klaipėdiškis prekybinin
kas apie tai painformavo 
ekonominį departamentą.

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracljon 
LIO VAKARO,
tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltčs numerf nespėjama patal- 
plnt.

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 pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratorląms už 
jpaUęSkojifguUs oįminių Ir draugų, kai
na 1c. ui Žodį. MažlauŠlo py J Ieško
jimo kaina 50c.

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

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

nes reikia pavalgyti, apsi
rengti, nuomą sumokėti, 
juk ne vienas esu—skundė
si darbininkas.

Kalbu su kitu. Ir tas tą pa
tį. Šis jau matęs žiemą. Sto
vėjęs nekartą su kirviu ar 
piuklu ties birža. Tie patys 
vargai, tie patys skundai.

—Kad nors žmogus, kuo
met išsigertum ar ką, bet 
dabar, laužęs kaulus per 
vasarą, bijai centą išleisti ir 
vistiek nežinai kas bus žie
mą, kaip ją prastumsi.

—Nejaugi žiemos metu 
nutraukiami visi darbai,— 
teiravaus.

—Visi gal ne, bet staty
bos, viešieji darbai ir'kiti 
sustoja. Jeigu koks darbelis 
atsiranda, tai jį pusvelčiui 
padirba, nes daug kas jo 
laukia. Ir taip, žinote, visur. 
Buvau kaime, buvau Šėtoje, 
buvau prie Žemaičių plento, 
visur taip, kaip ir Kėdai
niuose. Vasarą, jei sveikas, 
užsidirbi ir tai tik pragyve
nimui, o žiemą... jei kur su
griebsi centą, tai jau.labai 
gerai. . > '

Ir su kuriuo nepakalbesi, 
kurio nepaklausi, visi tą pa
tį pasakoja. Visi manė atvy-

• tą Ligonių 
kasą. Kiek žmogus privarg- 
sti, kol prieini, kol gauni 
vaistus, visaip kalba apie 
tuos vaistus, o kol gauni at
lyginimą už sirgtą laiką, tai 
gali ir numirti.

Mums amatninkams labai 
svarbus ir mokinių klausi
mas. Norinčių išmokti ama
to atsiranda nemaža, o mes 
jų priimti už tikins darbi
ninkus negalime, neapsimo
ka. Štai ir aš turėjau du jau
nus mokinius. Atvažiavo 
darbo inspektorius, nerado 
atsiskaitymo knygučių ir 
surašė man protokolą. Pa
daviau skundą, nežinau, 
kaip išeis...

SIENINIAI
KALENDORIAI

1939 METAMS.
Užlaikau daug visokių rušią ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiamo į namus kas rei
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

Tikėjimų Istorija. Paraše 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
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Radzevičiaus klojimas 
tvartai. Klojime buvo 
krauti javai ir viskas 
degė.

GERAS GRYBŲ DER
LIUS.

Šiais metais miškuose la
bai daug grybų. Labai daug 
baravykų Kačerginės miš-1 
kuose.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

Garvežio mašinistas Pr. Tarp j[ew Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą
‘travipius ir n-ves direkto- r ’ cnPetravičius ir b-vės direkto- 

rius Geigas buvo patraukti 
tieson už garvežiuko nepri-

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikoj Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vykssta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. "Marieholm.”
žiūrėjimą ii patiektas Ūkio pereik švedų vizos keleiviams i Lietuvę per Švediją.
bankui civilis jieškinys už 
sudegintus trobesius. Jieški- 
nį palaikė adv. Raulinaitis.

Apylinkės teismas Petra
vičių pripažino kaltu ir nu
baudė 25 litais arba 3 paro
mis arešto, o inž. Geigą iš
teisino. Be to, iš “Palemo
no” b-vės nukentėjusiam 
Radzevičiui atiteisė 5,400 
litų. . Jfc

Rugsėjo 21, Spalio
Spalio 1, Spalio

........................Spalio

paivų išplaukimai iš New Yorko:
DROTTNINGHOLM:
GRIPSHOLM:
KUNGSHOLM:
Platesnių žinių ir laivakorčių krepkitės į 

vietini laivakorčių agentą, arba

22
25
28

i

SWEDISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK 51.00.
Audimo apdarais 51.25.

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

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

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai! 1

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

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

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

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

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

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams 54; pusei metų 52.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietines Žinios
KAS LAIMĖJO DOVA- I VALDŽIAI REIKALINGI 

NAS MAYNARDE.
Per Labor Day Maynarde 

buvo /---- i---- -
Kongreso skyriaus metinis 
piknikas, Massachusetts lie
tuvių šventė, kur svečiams 
buvo paskirta $150.00 pini
ginių dovanų prie įžangos 
tikietų.

Dovanas laimėjo šie as
menys:

1. $50 laimėjo A. Balkus, 
804 Woburn st., Wilming
ton, Mass. Jo tikėto serija 
buvo A1629, No. 25.

2. $25, Peter Neprauskas. 
318 Parkway, Chelsea, 
Mass. Ser. 46, No. 25.

3. $15, Mrs. G. Hill, 67 
Thomas Park, So. Boston, 
Ser. A1474, No. 9.

4. $5, Edward L. Murphy, 
22 Tremont st., Maynard, 
Mass. Ser. 70, No. 15.

5. $5, John Talačka, 101 
Gold st., Randolph, Mass. 
Ser. 245, No. 8.

6. $5, Valentina Minkie- 
nė, 73 Farragut Rd., So. Bo
ston. Ser. 253, No. 17.

7. $5, Alfred E. Hayward, 
Coal Yard, Bridgewater, 
Mass. Ser. 379, No. 14.

8. $5, Stanley Mertzic, 
South Barre, Mass. Ser. 81, 
No. 23.

9. $5, Martin Guffy, 231 
B st., So. Boston, Mass. Ser. 
234, No.-20.

10. $5, Y. Krapavickas, 
32 Newbuiy st., Auburn, 
Me. Ser. 27, No. 5.

. 11. $5, Stela Lakštutienė. 
74 School st., Hudson, Mass. 
Ser. 76, No. 10.

. 12. $5, Mr. John Baronas.

AMATNINKAI.
Valdžios laivų dirbtuvė 

Amerikos Lietuvių Bostone prašo mus pranešti 
“Keleivio” skaitytojams, 
kad jai reikalingi šie amat- 
ninkai:

Boilermakeris, alga nuo _______ _ _ _____
93 centų iki $1.05 valandai., kiai ir jos brolio pavardė 

Sheetmetal workeris, ai- paduodama).
ga nuo $1.02 iki $1.14 va- — - - 
landai.

Boiler makerio helperis, 
alga nuo 61 iki 73 centų va
landai.

Sheetmetal workerio hel
peris, alga nuo 61 iki 73 
centų valandai.

Shipfitterio helperis, alga 
nuo 61 iki 73 centų valan
dai.

Aplikacijas reikia paduo
ti nevėliau kaip 20 rugsėjo 
dieną, šiuo adresu:

Recorder, Labor Board,
U. S. Navy Yard, 

Boston, Mass.
Blankų aplikacijoms ga

lima gauti kiekvienam di
desniam pašte Bostono apy
linkėj, arba didžiajame paš
te, Bostone, Room J 040. 
Reikia prašyti: “Applica
tion Form 6.”

Aplikantai turi but šios 
šalies piliečiai, ne jaunesni 
kaip 20 ir ne senesni kaip 
48 metų amžiaus. Turi tu
rėt sveikas akis ir ausis, turi 
turėt nemažiau kaip 60 co
lių ūgio be batų ir sverti ne
mažiau -kaip 100’svarų be 
drapanų.

Helperiai , arba mokiniai 
grali but ir 18 metų amžiaus. 
Ir iš jų nereikalaujama pa-

Kas žino Josefiną Kranskį Sveikatingumo departamen- 
ar Kamenskį? j * ! ” *'*' • • • •

Angliakasių unijos loka- 
las iš Washington, Pa, pra
neša mums, kad tenai mirė 
Stanley Kransky (ar Ka
mensky) ir paliko pinigų 
savo seserei, kuri gyvena 
Bostone ar jo apylinkėj. 
Unija numirėlį jau palaido- ____ _____ ________
jo, bet dabar nori surasti jo Bet jis nepasiūlė, nes žino- 
seseią. Kaip ji vadinasi, jie jo, kad pildomoji taryba 
tenai tikrai nežino. Ji galin- vėl tokį pasiūlymą atmestu 
ti but Josephine Kransky ai' (sykį jau atmetė). 
Kamensky (taip pat rieaiš- Hurley sako, kad žmonės, 

kurie kontroliuoja sveika
tingumo departamentą, ne
nori įsileisti d-ro Jakmauh 
asmeniškais sumetimais. Bet 
daktarai sako, kad d-ras 
Jakmauh neturi reikalingo 
patyrimo šitokiam urėdui. 
Sveikatingumo departamen
to komisijonierius turi but 
netik gydytojas, jie sako, į 
bet ir patyręs administrate- į 
rius, nes jo žinioje turi būti

j tas priešingas D-rui Jaki
mavičiui.

Buvo manoma, kad pe
reitą sąvaitę gubernatorius 
Hurley vėl pasiūlys pildo
mąją! valstijos tarybai už- 
girti lietuvį, d-rą Jakimavi- 
čių-Jakmauh, valstijos svei
katingumo komisijonierium. 

' i. nes žino-

DEVYNIŲ CHORŲ KONTESTO

PIKNIKAS

Taigi, kas žino 
vardu moterį ar 
tegul jai praneša 
Platesnių informacijų ji ga
li gaut “Keleivio” redakci
joje.

panašiu 
merginą, 
apie tai.

Siuvėjų streikas nevisai 
pasibaigė.

Bostono dienraščiai pe
reitą sąvaitę paskelbė, kad. 50 daktarų ii- didelė organi- 

" '■ zacija.
Todėl gubernatorius Hur

ley sakosi pašauksiąs d-rą 
Jakmauh “ant egzaminų” ir 
tegul jo oponentai išklauso, 
ar jis turi reikalingo patyri
mo, ar ne. 'J

siuvėjų streikas jau pasibai
gė. Bet vėliau pasirodė, kad 
jis pasibaigė tik tose dirbtu
vėse, kurios pasirašė su uni
ja sutartį, prižadėdamos 
pakelti mokestį ir laikytis 
35 valandų darbo sąvaitė's. 
Regent, Ltd., firma prie 
Kneeland streeto nesutiko 
tokią sutartį pasirašyti ir pi- 
kietai ją pikieituoja kaip 
pikietavę.

Sutartį su International 
Ladies Garment Worke'rs 
unija pasirašė 3 firmos, bū
tent: Bergaman and Levine, 
Samuel Bloom and Son ir 
Liberty Dress Co.-; \ ,

Bedarbis pasikorė.
> • • I

Fįtchburge anądien pasi
korė John Brown, ’59 metų 
amžiaus bedarbis. Jis pasi
darė sau galą dėl to, kad ne
turėjo iš ko gyventi. O Ame
rika tuo tarpu nežino kur 
dėti kviečių ir mėsos.

14 Norwood st.. Fitchburg, g"?™- ..Be? P.llni “matam- 
Mass. Ser. 63. No. 17. kal> W', b01161™*9™

13. $5, Y. Niaura, 9 East- '?b^e)m.eta . ™rkens, turi
cm avė., Dedham, Mass.: baigę 4 metų ama-
Ser 13 No 9 ’ Ito ^urs-^ ar‘3a turi °ut 4 nie"'

14. $5, M'. Paplauskienė,:tu® Prie to darbo išdirbę.
29 Water st., Hudson, Mass. Buvę kareiviai, buvusio 
Ser. 55, No. 18. karo veteranai, turi ..-prie

15 $5 P F C P 15 Es- darbo pirmenybę. Savo ap- 
sex st, Boston, Mass. Ser.1 Akacijas jie turi rašyti ant 
268 No. 10. kitokios blankos, būtent

Septyni laimėtojai atsi-Į Preference Form 14. Jos 
ėmė savo dovanas jau ant spalva mėlyna.
pikniko, o astuoni dar turi
progos atsišaukti ir dovanos Lietuvis sužeistas automo- 
jiems bus pasiųstos. Kreip- j biliaus katastrofoj.
kites pas komisijos narį: J. Pereitą pektadienį Med- 
Grybas, UJO Washington for(je susikūlė du automobi- 
st, Norwood, Mass. jĮaj Katastrofa buvo tokia

Sykiu su laišku prisiųskit baisi, kad vienas žmogus fa
ir tikėto galiuką, nes tai rei- p0 užmuštas ant vietos, o 
kalinga kontrolei. keturi kiti buvo sužeisti.

Amerikos Lietuvių Kon- Tarp sužeistų buvo ir Jonas 
greso Bostono Apskričio Ruplėnas, 21 metu amžiaus 
Komisijos narys, J. Grybas. “ - ~ - -

Nusirito nuo lovos ir iškrito 
per langą.

Nestatykit savo lovų prie 
langų. Štai, Hilda Gaipo, 12 
metų mergaitė, besivaidy
dama po lovą išsirito per 
langą ir nukrito 40 pėdų že
myn. Tai įvyko Camšrįd- 
ge’uje, prie 16 Spring st., 
pereito penktadienio naktį. 
Mergaitė nusilaužė nugar
kaulį ir susižeidė vidurius- 
Ji dabar guli Massachusetts 
General ligoninėj.

“••X ___________________

Neužmirškite Socialistų 
Pikniko, Rugsėjo 25, Mon
telloj. Jaunimas laimės do
vanų žaisluose ir sporte.

Gaisras Brocktono hotely.
Pereitos pėtnyčios naktį- 

Brpcktone užsidegė Palace 
Kotelis, kuris randasi mies
to viduiy. Ugniagesiai iš
gelbėjo 36-žmones,

lietuvis iš South Bostono. 
Jis gyvena prie 427 Sixth st.

Jauni kriminalistai.
Pereitą sąvaitę Bostone 

ir jo priemiesčiuose atsida
rė mokyklos, kuriose per va
sarą buvo išdaužyta labai valdžia atšaukė Tš 
daug langų. Vienam tik sav0 generalinį 
Newtone reikėjo sutaisyti Guido Segre, 
daugiau kaip 300 išdaužytų žydų kilmės.’ 
lan'gų. Darbininkai dirbo 4 
sąvaites, kol tuos langus 
prieš mokyklų atsidarymą 
sutaisė. Ir vos tik darbas bu- j 
vo užbaigtas, jaunų padau
žų gaujos vėl išpyškino 17 
langų W. Newtono moky
kloj. Vėliavos stiebas buvo 
nulaužtas ir virvė, ant Ku
rios vėliava iškeliama, su- 
piaustyta.

Italija atšaukė žydą kon-

Pereitą sąvaitę Italijos 
Bostono 
konsulą 

nes jis buvo

Parsiduoda Vartoti Pečiai.
Angliniai pečiai su gazu arba vien 

tik gaziniai. Kam reikalingi, ateikit 
pažiūrėti arba klauskit: Frank Kie- 
zis, 311 Emerson st., South Bostpn, 
Mass. Tel. SOU 1753.

LINKSMAS PIKNIKAS.
Prašome visų ateiti prie 

Lietuvių Žinyčios, nedėlioj, 
Rugsėjo-Sept 18 d, ir visi 
važiuosime į gražią vietą, 
ten galėsime grybauti ir tu
rėsim gerą laiką. Piknikas 
įvyks Houghton Pond prie 
Bnie Hillff miškų. Tikietas-į 
abi puses 30c. Rengia South 
Bostono ir Cambridge Mo
terių Ratelis.
PARANKUS KAMBARYS

Puikiai ištaisytas, 
arba porai ženotienis. 
Matyt po 6 vakarais. 
261 Athens Street, South Bostone.

vienai ypatai 
Kaina maža.

(8)

Bostono policija suėmė 
tūlą F. T. Smithą, 22 metų 
vyruką, kuris esąs padaręs 
11 plėšimų. Jis pastatytas 
po $35,000 kaucijos.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveiksiu^.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STRBET 

NORWOOD, MASS.

MODERNIŠKAS

Geležies Reikmenų
STORAS

Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležie*, SIENOMS 
POI’IERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

Kambariai išsiį-andavoja
6 kambariai, yra gazas, elektriką, 

skalbykla. Randa pigi, mažiau $20.
248 W. Fourth st. So. Bostone. 
Raktai ant 2-rų lubų.

Namas Parsiduoda.
Kampinis muro namas, 1810—1816 

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

GRAŽIAUSIS NAMAS
DORCHESTERY PARSIDUODA.
Naujos mados su visais įtaisymais, 

trijų šeimynų, 15 ruimų, randos po 
$33.00. Yra Extra lotas, galima sta
tyt namą ir šešių karų garadžiu.-. Sa
vininką galima matyt ant trečio auk
što. 15 LAFIELD ST,

DORCHESTER, MASS.

DIDELIS METINIS

PIKNIKAS
LIET. TAUTIŠKAM

PARKE

Montelloj 
$20.00 Dovanų Pinigais 

—Laimės cash — $10—-$5—$5.

Rengia LSS. 6-tas Mass. Apskritis,

25 d. Rugsejo-Sept.
NEDĖLIOJĘ, Pradžia nuo 12 dieną.

6 Dovanos Pasižymėjusiems Žaisluose ir Sporte.
Trumpai kalbės: "Keleivio” Red. S. Michelsonas ir 

Adv. F. J. Bagočius, SLA. prezidentas.
šokiams Grieš Puiki Radio Orkestrą. Bus dainų progra
ma. Bus Gardžių Gėrimų ir Užkandžių.
Kurie neturės laimėjimo tikieto, įvažiuojant į Parką bus 
imama maža sidabrinė kolekta.
Kviečiame nuoširdžiai visus dalj’vauti KOMITETAS.

Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas.
Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį,

SEPTE1HBER-RUGSEJO 17 ir 18
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM PARKE, MONTELLOJ

Sept. 17, šokiai prasidės 8 vakare. Grieš Bert 
Oris Orkestrą. Sekmadienį, Sept. 18, programa pra
sidės 3 vai. po pietų.

PROGRAMOJE DALYVAUJA: Aido Choras, 
Worcester, Balso Choras, Lowell, L. R. Choras, 
Norwood, Laisvės Choras, So. Boston, Jaunimo 
Choras, Bridgewater, Lyros Choras, Gardner.
ANTANAS BIMBA. Lietuvių Komunistų Centro Biuro 
sekr. sakys prakalbą šiame piknike įvairiais klausimais. ■

VYRŲ CHORAI Dalyvaus: L. L. R. iš Norwoodo, Lais
ves Choras iš Sd. Bostono ir Aido Vyrų Choras iš Wor- 
cesterio. Geriausiai dainuojantis Vyrų Choras gaus Sida
brinę Taurę, kurią paaukavo Roland Ketvirtis Co. Jewel
ers, plačiai žinomas laikrodžių, žiedų, radio ir kitokių 
reikmenų pardavinėtojas So. Bostone.

Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuot ir 
smagiai laiką praleisti paskutiniam šio sezono piknike. 
Dovanos prie įžangos tikieto: $5, $3 ir $2. <
Iš kalno perkant tikietą 10c. arba 3 už 25c. Parke 15c.

Cambridge’aus lietuviai 
balsuotojai.

Rugsėjo 15 nuo 8 vakare 
Lietuvių Am. Piliečių Kliu-' 
bas rengia politišką jomar- 

(3) V. Minkienė pa- ką (Rally) Kliubo patalpo-
Jk W .... . y C, L ll CUCCl. 

muzika ir palinksminimų.
Visi lietuviai, moters ir vy
rai prašomi dalyvaut.

Jos N. Troskey, prez.

Radio programa.
Rugsėjo 17, perstoti WO- 

RL, 8:00.ryte bus sekanti: 
(1) Brightono Rhythmakers 
orkestrą; (2) “Pasaulio ži
nios;” (J, V. „„ ..... v-----j,
kalbės apie “žymias mote- se, 163 Harvard street. Bus 
ris senovės Lietuvos istori
joj.”

Rugsėjo 18 per W0RL 
stotį nuo 9:30 ryte, bus se
kanti programa: (1) Al Ste
vens orkestrą iš So. Bosto
no, (2) Lietuvių Lavinimo
si Ratelio choro vyrų grupė 
jš Norwoodo, vadovaujant 
I. Jarmolavičiutei; (3) dai
nininkė L Jarmolavičiutė.

Bus chorų kontestas.
Nedėlioję, rugsėjo 18 d., 

Montelloj, Liet. Taut. Par
ke, bus 9 chorų kontestas. 
Tai bus tikri lietuviški atlai
dai, nepamirškite dalyvauk

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (įtorhge) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE, 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

2

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

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)!

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomii ir šventadieniili 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman it. arti Central ikr.

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonu 21114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1TIS
■ ’ t

Valandoi: nuo 2 Iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakare.'

1*7 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

L. 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.

6,
9.
12

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTO 

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

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiepinu 
ir abblyopiškose (aklose) ilty
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.

447 Broadway, So. Boston, Mast

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai
Apžiurėkit

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

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3100.

Į 28 METAI PATYRIMO b s
8 KUOMET TAU BUS REIKALINGAS b
Jį LAIKRODIS, ŽIEDAS, LENCIŪGĖLIS b
b arba kitokie auksiniai, sidabriniai daiktai, tai R
jį VISUPIRMA Už EIK PAS MUS. jį
b Užlaikom geriausius Waltham, Elgin, Hamilton, įį 

Bulovą. Vėliausios mados, didelis pasirinkimas.
Jį Šliubinių Žiedų, Engeidžment Deimantų, Vestu- S 
b vių ir Gimimo dienos dovanų pasirinkimas.
S • Geriausiu kompanijų RADIOS, SKALBIAMŲ b 
S MAŠINŲ1, FRIGIDAIRE Šaldytuvai, Namų ap- b 
Jį valymui Mašinos, Aliejiniai PEČIAI. b
h PATAISOME Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Per- Jį 
R dirbam į vėliausios mados pigiai ir gerai. Duodam Jį 
įį lengvais numokėjimais.
b Roland Ketvirtis — Laikrodžių, žiedų ir akinių tai- b 
R symo ekspertas.
R Edmund Ketvirtis — Elektrikos suvedimo, Alieji- Jį 
jį nių Pečių įdėjimo ir pataisymo ekspertas.

ROLAND KETVIRTIS & CO. §
g 322 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS. Jį 
R Tel. SOUth Boston 4649 R

MEDICINOS DAKTARAS
H. M. LANDAU
Specialistai Veneciškų ir 

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

TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖBO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAL 
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir j’to* 
limta vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.
TeL SOUth Boston 4618

M*

NORINT PIRKT AR PARDUOT
NAMUS ARBA INšIURINT 

GERIAUSIA PAS i j ‘

Edw. L. Hopkins
362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE i

BAYVIEW !
MOTOR SERVICE

Telephone 

S°-Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. ’ 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekala.

Taipgi taisome Automobiliu Ir 
Trokus visokių išdirbyačių.

Peter Trečiokai ir
Joe Kapočiunu — savininkai.

Taisymo ir demonetravimo vieta:
1 HAMLIN STREET

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


