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Šią Subatą Hitleris Žada 
Laužtis Čekoslovakijon

JO ULTIMATUMAS BAI
GIASI 1 SPALIŲ.

Čekoslovakijoj paskelbta 
visuotine mobilizacija. 

(Anglija, Francuzija ir 
Rusija žada jai pagalbą.

; Kai mes rašom šiuos žo
džius, tai žinios iš Europos 
sako, kad taikai išlaikyti 
vilties jau beveik nėra. Hit
leris pastatė Čekoslovakijai 
naujų reikalavimų ir davė 
laiko iki šios subatos tuos 
reikalavimus išpildyti. Jei
gu iki 1 spalių dienos jo ul
timatumas nebusiąs paten
kintas, tai jo armija tuoj 
pradėsianti laužtis čekoslo
vakijon.

Anglija ir Francuzija, ku
rios iki šiol spaudė Čekoslo
vakiją pasiduoti, dabar jau 
pakeitė savo nusistatymą ir 
pareiškė, kad naujų Hitle
rio reikalavimų Čekoslova
kija negali priimti. Vietoj 
to, ji turi mobilizuoti visą 
savo armiją ir ruoštis apsi
gynimui.

Čekoslovakijos preziden
tas Benes tuoj sušaukė savo 
ministerių kabinetą pasitar
ti. Visa šalis susirinko apie 
radio imtuvus klausytis, ^as 
bus pranešta.' PasigifiiG 
elektrizuojantis prezidento 
balsas: “Piliečiai, atėjo 
sprendžia moji valanda! 
Mes turim stoti savo respu
blikos ginti. Pasisekimas 
priklauso nuo jūsų. Įtemp- 
kim visas savo jėgas, pašvę- 
skim visą savo turtą valsty
bei gelbėt. Darykim viską, 
ko valstybė reikalaus. Musų 
kova tik prasideda. Nenusi
minkit. Jeigu mes busime 
užpulti, mes turėsime ir 
draugų. Paskutinę valandą 
Francuzija ir Sovietų Rusi
ja užtikrino mus, kad jos 
mums padės, jei kas drįs 
mus užpulti.”

Ir tuoj visi vyrai iki 40 me
tų amžiaus buvo pašaukti 
į nurodytas vietas kariuo
menės pareigoms. Visų pir
ma pranešimas buvo per
skaitytas čekų kalba, paskui 
vokiečių, vengrų, rusinu ir 
slovakų kalbomis.

Tuoj buvo rekvizuoti visi 
privatiniai automobiliai, tre
kai, arkliai, vežimai ir orlai
viai. Privatiniams orlai
viams uždrausta skraidyt.

Žmonės šoko prie ginklo 
neapsakomu entuziazmu ir 
greitumu. Jauni vyrai, kurie 
valgė restoranuose vakarie
nę, paliko nebaigtą maistą 
ir bėgo į mobilizacijos pun
ktus.

Buvęs Čekoslovakijos mi
nisterių kabinetas pasitrau
kė, o jo vieton buvo sudary
ta karininkų vyriausybė su 
generolu Syrovu priešaky. 
Gen. Syrovy tuoj išleido į 
žmones šitokį atsišaukimą:

“Piliečiai: šioj neramioj 
Valandoj musų valstybei ir 
gyventojams, aš prašau, 
kad kiekvienas iš jus butų 
savo vietoje—kareivis prie 
ginklo, artojas prie žagrės, 
darbininkas dirbtuvėj, kler
kas ofise.

“Armija stovi musų res
publikos sargyboj ir atliks 
savo. pareigą, jeigu liaudis 
bus rami ir vieninga. Reiš- 
kit savo sentimentą dirbda

mi naudingą valstybei dar
bą. Taigi eikit visi į savo 
vietas, nes tik tokiu budu 
mes galėsime apsaugot savo 
šalį. Kėlimas demonstracijų 
gali but naudingas tiktai 
priešui.” (Mat, pirma buvo 
prasidėjusios protesto de
monstracijos prieš buvusį 
kabinetą, kuomet jis buvo 
sutikęs priimti Hitlerio rei
kalavimus.)

Šį panedėlį Hitleris pasa
kė pasauliui da vieną pra
kalbą per radio. Ji aiškiai 
girdėjosi ir “Keleivio” na
me. Jis daug plepėjo, daug 
gyrėsi, kaip jis norėjo iš
vengti karo, bet dabar, esą, 
“atėjo laikas veikti.” Ir jis 
pridūrė, kad jis turįs sukū
ręs tokią armiją, kokios pa
saulis iki šiol da nematąs. Ji 
esanti apginkluota da ne
matytais iki šiol ginklais. Ir 
kalbėdamas apie Vokietijos 
galybę, jis nuolatos minėjo 
Italiją ir Mussolinį. “Šian
dien pasauly yra tiktai vie
nas didelis žmogus—tai ma
no draugas, Benito Musso
lini 1” sako Hitleris. Ir jeigu 
Italijai busianti reikalinga 
pagalba, tai Vokietija visuo
met jai pagelbės.

Į" Demokratines valstybes 
Hitleris koliojo ir niekino 
kaip tik jis mokėjo. Visi de
mokratinių valstybių vadai 
esą melagiai, o pats clidžiau- 
sis pasauly melagis—tai Če
koslovakijos preziden tas 
Beneš. Tuojau po karo jis 
pamelavęs Tautų Lygai, 
kad kitąsyk Europoje buvu
si tokia valstybė, kaip Čeko
slovakija, ir todėl reikėtų ją 
atgaivinti. Demokratinių 
valstybių atstovai Tautų Ly
goj šito dalyko neištyrė ir į- 
steigė ant melo paremtą Če
koslovakiją, prijungdami 
prie jos 3,500,000 vokiečių. 
“Aš reikalauju, kad tie vo
kiečiai butų grąžinti prie 
savo tėvynės!” sako Hitle
ris. O jeigu iki šios subatos 
Beneš šito reikalavimo neiš- 
pildys, tai “aš pats paimsiu 
Ziudetų vokiečius,” užbaigė 
Hitleris. Kalbėdamas apie 
vokiečių tautą jis nekuomet 
nesako “mes” ar “jus,” bet 
visuomet “AŠ.”

Taigi išrodo, kad šią su
batą jau gali prasidėt karas, 
nes Čekoslovakija, francu- 
zų ir anglų patariama, pas
kutinį Hitlerio ultimatumą 
atmetė. Atmetė dėl to, kad 
Hitleris prirašė visai naujų 
reikalavimų. Jis nupiešė 
planą, pažymėdamas, kiek 
Čekoslovakijos žemių turi 
but prijungta .prie Vokieti
jos, o kitose vietose turįs but 
pravestas plebiscitas ir atsi
klausta žmonių, kur jie nori 
prigulėk Iš tų vietų, kurios 
bus prijungtos prie Vokieti
jos, čekoslovakai turi pasi
traukti, palikdami vokie
čiams visus savo lobius: ūki
ninkai turi palikti visus gy
vulius, javus ir visus padar
gus čielybėj. Fabrikantai 
turi palikti fabrikus pilnoj 
tvarkoj, nieko nesugadin
dami. Visos Čekoslovakijos 
tvirtovės ir ginklai turi but 
palikti vokiečiams pilniau
sioj tvarkoj ir čielybėj. Visi 
geležinkeliai ir visi vagonai, 
lokomotivai taip pat turi

i

but perduoti vokiečiams 
nieko nesugadinant. O liku
si Čekoslovakija privalo vi
sai nusikinkluoti ir paleisti 
savo armiją. Jos pramonę ir 
prekybą turi kontroliuoti 
Vokietija.

Tai yra aršesnės sąlygos, 
negu tos, kurias po didžiojo 
karo buvo priversta priimti 
sumušta Vokietija. Todėl 
franeuzai su anglais ir pa
sakė Čekoslovakijai, kad ši
tokių sąlygų ji negali priim
ti, o jeigu Hitleris ją užpuls, 
tai Anglija, Francuzija ir 
Sovietų Rusija tada duos 
Vokietijai per šoną. Žinios 
iš Londono šį utarninką 
praneša, kad Sovietų Rusija 
jau oficialiai sutiko ginti 
Čekoslovakiją, jeigu ją gins 
Francuzija ir Anglija.

Taigi prieš vieną Vokieti
ją stojo trys didžiausios pa
saulio valstybės, neskaitant 
pačios Čekoslovakijos.

Ar Mussolinis eis Hitlerio 
kailio gelbėt, tuo tarpu da 
nelabai aišku. Bet galimas 
daiktas, kad ir jis savo kailį 
įkiš į demokratinių valsty
bių garbarnę.

ČEKOSLOVAKAI IŠ- 
SPROGDĖ TILTUS.

Ziudetų krašte kasami ap
kasai ir tveriamos spig- 

liuotos tvoros.
Ziudetų vokiečių krašte, 

kur laukiama vokiečių armi
jos įsiveržimo, pereitą ne- 
Jdėldienį čekoslovakų ka
riuomenė jauišsprogdė til
tus, kad apsunkinti priešui 
žygį. Čekoslovakijos pa
kraščiai, kur gyvena Ziude
tų vokiečiai, dabar turi rūs
čią išvaizdą. Ant visų kryž
kelių stovi sunkiai apgink
luoti kareiviai. Vieškeliais 
nuolatos dunda šarvuoti tro- 
kai ir tankai. Visur tiesia
mos spigliuotų vielų tvoros 
ir kasami apkasai. Pereitą 
nedėldienį Egero apylinkėj 
buvo išdinamituoti 5 tiltai, 
kuriais priešas galėtų įsi
veržti šalies vidun. Po visais 
kitais strateginiais tiltais 
padėtas dinamitas ir pri
jungtos elektros vielos, kad 
kiekvienu akies mirksniu 
butų galima ir juos išsprog
dinti.

ANGLIJOJ ŠAUKIAMAS 
PARLAMENTAS.

Karalius pasirašė mobiliza
cijos skelbimą.

Šį panedėlį Anglijoj pa
skelbta, kad seredoj turi su
sirinkti parlamentas. Tai 
reiškia, kad Anglijos val
džia jau pasiruošus skelbti 
karą, nes pagal Anglijos 
konstituciją, karo paskelbi
mui reikalingas parlamen
to pritarimas. Tuo pačiu 
laiku iš Londono praneša
ma, kad Anglijos karalius 
pasirašęs jau ir mobilizaci
jos skelbimą, taip kad jį bu
tų galima paskelbti bet ku
rią valandą.

“KOŽNAS ANGLAS AT
LIKS SAVO PAREIGĄ.”

“Jeigu Vokietija užpuls 
Čekoslovakiją, tai kožnas 
anglas atliks savo pareigą,” 
pareiškė vienas stambus 
Londono laikraštis.

3,000,000 DOLERIŲ UŽ
SAKYMAS.

Pereitą sąvaitę WPA ad
ministracija užsakė New 
Yorke už $3,000,000 drabu
žių ir avalinės bedarbių mo
terims ir vaikams.
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Da 380000 Atsar- kuoti Londoną. j200,000 Vokiečių ir Italų
ginių.

Dabar ji turės daugiau kaip 
2.000,000 vyru armiją.

Francuzija ruošiasi j karą 
su Vokietija ne juokais. Perei
tą sąvaitę buvo pašaukta prie 
ginklo da 380,000 atsarginių, 
kas sudarys jail armiją iš 2,- 
000,000 vyrų su viršum.

Tuo pačiu laiku militarinė 
franeuzų vyriausybė jau krau
sto gyventojus iš miestų ir kai
mų, kurie randasi netoli Vokie
tijos pasienio. Abiem sienos pu- 
sėm eina eilės fortifikacijų ir 
visokių požemių slėptuvių ka- j 
reiviams. Francuzijos pusėj ši- j 
tos fortifikacijos yra žinomos 
kaip “Maginot” (Mažino) Lini
ja,” o vokiečių pusėj— 
friedo (Zygfrydo) Linija, 
gu kils karas, t 
šitų dviejų linijų 
■negyvenama žemė. Todėl jau 
dabar iš to ruožto yra krausto
mi visi gyventojai į užpakalį.

D. Britanijos sostinė busian
ti palikta priešo bomboms.

Šį panedėlį iš Londono 
atėjo šitokia žinia:

Tuo tarpu kai premjeras 
, Chamberlainas stengiasi už 

tikrinti taiką, Didžioji Bri
tanija skubiai ruošiasi ka
rui. Jau padalytas planas 
į 72 valandas evakuoti Lon
doną, jeigu kiltų karas. Tuo 
budu Anglijos didmiestis 
butų paliktas tuščias priešo 
lėktuvų bomboms. Visų pir
ma planuojama išvežti mo
kyklų vaikus, paskui ligoni
nes su ligoniais, o paskui 
moteris ir senius. Apskai- 

_ čiuota, kad per 72 valandas 
Siev- galima bus iškelti iš Londo- 
jei. no 3,000,000 žmonių. Liku-

Žudo Ispanijos Žmones
BET LOJALISTAI TIKISI 

KARĄ LAIMĖTI.
URAGANAS PALIKO 700 

LAVONŲ.
23,000 šeimynų be pasto

gės; $500,000,000 nuostolių.
Praūžęs per Naująją An

gliją uraganas pereitą są
vaitę į valandą laiko paliko 
23,000 šeimynų be pasto
gės, 700 lavonų ir už kokius 
$500,000,000 sunaikinto 
turto.

Connecticut valstijos nuo
stoliai apskaitomi į $100,- 
000,000. Žmonių be pasto
gės tenai liko apie 4,000.

Massachusetts valstijoj iš
griautiems keliams, tiltams 
ir namams sutaisyti reikėsią 
$75,000,000.

Rhode Islando valstijoj 
net žemėlapis pasikeitė. 
Kur buvo vanduo, tenai su
nešti kalnai smėlio, pasida
rė sausuma; o kur buvo sa
los ar pusiasaliai su triobe- 
siais, tenai dabar liūliuoja 

Bernard Baruch prisipaži-, jura.
no, kad būdamas šią vasarą i ---------------
Paryžiuje jis davęs Ameri- 3000 ŽMONIŲ MINIA NE-

Julija. . .. -

tai ruožtas tarp siems Y!’a išmūrytos po gat- 
bus niekelio ven}ls slėptuvės. Kas diena

Paryžiuj 43,000 Slėp
tuvių Nuo Bombų.C v-

Be to, įtaisyta 150 sirenų 
pavojui skelbti.

Associated Press praneša 
iš Paiyžiaus, kad franeuzai 
galvatrūkčiais ruošiasi apsi
gynimui nuo galimų vokie
čių atakų iš oro. Paiyžiuje 
esą įtaisyta jau 43,000 slėp
tuvių, kur žmonės galėtų 
pasislėpti nuo bombų. Pary
žiaus priemiesčiuose esą jau 
įtaisyta daugiau kaip 150 
sirenų, kurioms pradėjus 
staugti gyventojai turės 
bėgti į slėptuves slėptis, nes 
tai bus ženklas, ' kad priešo 
orlaiviai jau užpuola Pary
žių.

Be to, valdžia ruošiasi 
daug gyventojų iš Paiyžiaus 
iškraustyti į šalies vidurį.

ROOSEVELTO ATSI
ŠAUKIMAS.

Pereitą nedėldienį prezi
dentas Rooseveltas nusiun
tė atsišaukimą tiesiai Hitle
riui ir Čekoslovakijos pre- 
zidnetui Benešui, patarda
mas jiems mėgint išrišti sa
vo ginčą derybų keliu, ne
vartojant žiaurios ginklo jė
gos. “Vardan 130 milionų 
žmonių Jungtinėse Valstijo
se ii' vardan visos žmonijos 
kitur, aš prašau jus ne
nutraukti derybų ir stengtis 
išrišti kilusius klausimus tai
kiu budu,” sakė Roosevelto 
atsišaukimas.

Francuzija ir Anglija pa
dėkojo Rooseveltui už šitą 
atsišaukimą.

RUSIJA ĮSPĖJO LEN
KIJĄ.

Kadangi Lenkijos patrio
tai irgi pradėjo tykot atsi
plėšti sklypą Čekoslovaki
jos, tai Sovietų atstovas Po
tiomkinas įspėjo Varšuvą, 
kad Sovietų Rusija nutrauk
tų nepuolimo sutartį su Len
kija, jeigu pastarosios armi
ja įsiveržtų Čekoslovakijon.

NEW YORKE NUSIŽUDĖ 
73-ČIAS POLICMANAS.
New Yorke anądien pasi

darė sau galą policmanas 
Williamson. Jisai užsinėrė 
diržą ant kaklo ir pasi
smaugė. Tai jau 73-čias po
licmanas New Yorke atima 
sau gyvastį keturių paskuti
nių metų laikotarpy.

dalinamos priešdujinės kau
kės.

DAVĖ $100,000 “LINCOL- 
NO BRIGADAI” PAR
VEŽT IŠ ISPANIJOS.
New Yorko 'piniguočiai

kos konsulatui $100,000 su
žeistiems amerikiečiams iš 
Ispanijos parvežti. Konsula-

Respublikos vyriausybė pa
leidžia visus savanorius.
Ispanijos respubl i k o s 

premjeras Juan Negrin šį 
panedėlį Ženevoj pasakė, 
kad jeigu svetimų valstybių 
armija iš fašistų pusės butų 
atimta, tai lojalistai atsta
tytų tvarką Ispanijoj per 3 
sąvaites. Respublikos vy
riausybė šiandien jau tiek 

j pasitiki savo jėgomis, kad 
nutarė išsiųsti visus svetim
šalius savanorius, šituo bu
du ji norinti parodyt pasau
liui, kad respublikos pusėj 
kariauja tik patys Ispanijos 
gyventojai, o ne kokie ten 
“suvaž i a v ę raudonieji,” 
kaip fašistai pasauliui me
luoja.

Negrinas buvo paklaustas, 
ką, jo manymu, darys gene
rolas Franco su savo svetim
šaliais pagelbininkais? Ar 
jis taipgi juos paleis? Negq 
rin atsakė: “Franco negalė-, 
tų jų paleisti, jeigu jis ir no
rėtų, nes ne nuo jo tai pri-s

LEIDO FAŠISTAMS 
MITINGUOT.

Elizabeth, N. J.—Vokie- klauso.”" ***
Kaip Negrinas sako, tai 

Ispanijos fašistų armijai da
bar vadovauja ne gen. Fran
co, bet vokiečių ir italų ka
rininkai. Svetimšalių karei
vių fašistų armijoj esą apie 
200,000. Italų esą daug 
daugiau, negu vokiečių, bet 
vokiečiai lošia vadovauja
mą rolę. Jie pristatė netik
tai technikos ekspertų, bet 
paėmė į savo rankas visą ša
lies pramonę, kasyklas, ge
ležies fabrikus ir tt. Vokie
čiai esą tikri Ispanijos šei
mininkai gen. Franco pusėj. 
Jo vardas esąs vartojamas 
tiktai svieto akims dumti.

Lojalistams stinga mais
to, sako Negrinas. Vyriau
sybė to visai neslepia. Daug 
žmonių pusbadžiauja, bet 
nežiūrint to, lojalistai karą 
laimėsią, nes Ispanijos žmo- 

:!t?’and?n!J’L™1JtL^Jriausybe- Fašizmo jie ne
kenčia ir nekuomet jam ne
pritars.

te jis sužinojęs, kad įvaino- gjy fašistiškas Volksbundas 
se Francuzijos ligoninėse aną vakarą buvo paskelbęs 
esą 83 sužeisti Lincolno ^Įa sav0 mitingą. Bet susi- 
Bngados nariai kurie ka- rinko apie 3000 žmonių, ku- 
riavo Ispanijos lojahstų ei- rje užemė salę iš vidaus ir 
lese. konsulatas nusiskun- apSUp0 ją lauko ir pradė- 
dęs,~ kad nesą pinigų tiems j0 šaukti. “Down with Hit- 
karzygiams namo parvežti. ]err> “Down with fascism!” 
Reikėję po $120 kiekvie- Atėjo apie tuzinas nacių ly- 
nam. Tuomet Baruch paia- (jerjų) bet pamatę tokią mi- 
sęs čekį $100,000 sumai ir nįa priešingų sau žmonių, 
padavęs konsului: Štai nusigando ir, pasitarę su po-
jums reikalingi pinigai, par- iicįja nutarė mitingo nelai 
siųskit tuos vyrus namo. kvt-:kyti.
UŽ KALINIŲ SUŠUTINI- 

MO APKALTINO 10 
ŽMONIŲ.

“Keleivy” buvo andai ra
šyta, kad Philadelphijos ka
lėjimo viršininkai su sar
gais sušutino mirtinai 4 ka
linius, kurie buvo paskelbę 
bado streiką. Uždarė juos 
nuogus į tam tyčia paruoš
tas celes ir pradėjo leisti 
verdančius garus. Keturi 
kaliniai buvo suvirinti ne
gyvai, o apie 20 baisiai ap- 
šutinta. Gubernatoriaus įsa
kymu buvo pravestas tardy
mas ir grand jury dabar ap
kaltino 10 tų “kukoriųi” Jų 
tarpe yra du kalėjimo ofi- ( 
cialai ir 8 sargai. Jie kalti
nami kaip paprasti žmogžu
džiai.
RUBENSAI SOVIETUO- 

SE PRAPUOLĖ.
Devyni mėnesiai atgal 

Maskvoje buvo areštuotas 
tik ką nuvykęs iš Amerikos  
tūlas Rubens su savo žmo- SUKILIMAS ISPANIJOS 
na. Dabar iš Washingtono 
pranešama, kad Rubensai 
visai prapuolę. Kadangi 
Ruth Marie Rubens buvo 
Amerikos pilietė, tai Wash
ingtono valdžia norėjo suži
noti jos likimą, bet visos pa
stangos nuėjo veltui.
CIO UŽ TREČIĄ ROOSE

VELTO TARNYBĄ.
Amerikos mašinistų, ra- 

diomechanikų ir elektro
technikų CIO unijos suva
žiavimas St. Louise nutarė 
vienbalsiai raginti prezi
dentą Roose vėl tą, kad jis 
statytų savo kandidatūrą 
trečiam terminui. 

I

JAU MATO IR “RAUDO
NĄJĄ ARMIJĄ” AME

RIKOJ.
Tūlas Edwin Banta New 

Yorke pasakė “prieš-ameri- 
koniškai” veiklai tirti komi
sijai, kad žmonės, kuriems 
Roosevelto WPA moka al
gas, skleidžia Amerikoje 
komunizmą ir jau rekrutuo- 
• n i •• •••«»
rius. Ir šitą žioplą pasaką 
gatvinė kapitalistų spauda 
skelbia kaip antros Ameri
kos atradimą.
maskvoTradTo smer

kia HITLERĮ IR RU
MUNIJĄ.

Kominterno radio stotis 
Maskvoje pereitą nedėldie- 
nj smarkiai puolė Hitlerį ir streikuoti. 
Rumuniją, kuri jam patai
kauja. Kalbėtojai ragino 
Vokietijos darbininkus ar
dyti Hitlerio karo mašiną 
kur tiktai galima.

FAŠISTUOSE.
Iš franeuzų šaltinių atėjo 

žinių, kad Ispanijos Moro- 
koj, kurią turi užėmę fašis
tai, prasidėjo sukilimai 
prieš gen. Franką. Tetuano 
mieste per sukilimą 35 žmo
nės buvę užmušti ir 400 
areštuoti. į
ANGLAI GAMINA AMU

NICIJĄ AFRIKOJ.
Iš Pretorijos (Pietų Afri

koj) atėjo žinių, kad tenai 
jau pradėjo veikti anglų į- 
steigtas amunicijos fabri
kas. Jis galėsiąs pagaminti 
10,000,000 šoviniu per me
tus.

GELŽKELIEČIĄI NUTA
RĖ STREIKUOT.

Amerikos gelžkelių dar
bininkai jau užbaigė balsa
vimą streiko klausimu. Di
dele balsų dauguma nutarta 

Balsavo apie 
950,000 unijistų. Streikas 
turėtų prasidėti jau šią su
batą, 1 spalių dieną, tačiau 
manoma, kad prezidentas 
Rooseveltas prie streiko ne- 
prileis. Jisai stengsis darbi
ninkus su kompanijomis 
kaip nors sutaikyti. Gelžke- 
liečiai nutarė streikuot dėl 
to, kad kompanijos nutarė 
numušt jiems 15 nuošimčių 
algų. Per metus tas reiškia 
apie $250,000,000.

RAZBAININKAI UŽPUO 
LĖ TRAUKINI SU • 

AUKSU. "
! Francuzijoj pereitą sąvai
tę 10 razbaininkų užpuolė 
traukinį, kuris vežė 166 au
kso plytų. Traukinys buvo 
sulaikytas ir razbaininkai 
pagrobė visą auksą, kurio 
vertė apskaitoma nenTažiar 
$1,890.000.



Antras Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 39. Rugsėjo 28 d., 1938 m.

Hitleris Agituoja Nacius.

1 APŽVALGA i
SIS-TAS IS MOKSLO SRITIES.

Rašo J. F. Borisas, Ph. C., O. D.

“LAISVĖ” VIS KABINĖ
JASI PRIE SOCIALISTŲ.

Niekas tiek neagituoja už 
bendrą frontą, kiek “Lais
vė.” Ir taip pat niekas ben
dram frontui tiek nekenkia, 
kiek ta pati “Laisvė.” Retas 
buna jos numeris, kur nebū
tų socialistams kokių nors 
priekaištų. Socialistai esą 
kalti net ir dėl to, kad Hitle
ris prie Čekoslovakijos pri
kibo.

Tik pasiklausykit:
“Nereikia nei aiškinti, kad 

šiandien Anglijos ir Francijos 
darbininkų judėjimas galėtų 
suvaidinti milžinišką vaidme
nį. jei tik jis nesnaustų ir ne
svyruotų. Deja, socialistiniai 
vadai daugumoje, matyti, ne
bandys daryti griežtesnių 
žingsnių, nebandys mobilizuo 
ti mases kovai už Čekoslovaki
jos gyvybę.”
Taip kalba “Laisvės” re

daktorius 222-rame savo 
laikraščio numeiy.

Išeina, kad socialistai yra 
niekam neverti žmonės. Jie 
stačiai atsisako ginti Čeko
slovakijos gyvybę.

Išvada iš to jau siūlosi pa
ti: jeigu socialistai yra tokie 
apsileidėliai ar gal veidmai
niai, tai aiškus dalykas, kad 
darbininkai negali socialis
tų .remti. Jie turi dėtis prie 
komunistei ir skaityti “Lai
svę.”

Bet niekindama socialis
tus, “Laisvė” užmiršta 
mums parodyt, ką daro ko
munistai Čekoslovakijos gy
vybei gelbėt. Kur jie bando 
“mobilizuoti mases kovai už 
Čekoslovakijos gyvybę?

Socialistai šiandien 
kontroliuoja 
jos valdžios, 
kabineto. Viskas, ką jie gali 
padaryti, tai protestuoti 
prieš savo valdžių politiką. 
Ir jie protestuoja. Kaip tik 
Francuzijos valdžia užgyrė 
Chamberlaino - Daladiero 
planą Hitleriui patenkinti, 
Francuzijos socialistų va
das Blumas tuojaus šitą pla
ną pasmerkė ir paskelbė 
partijos organe (“Popu
late”) skubų parlemento 
socialistų frakcijos mitingą, 
kad pareikalautų tuojaus 
šaukti parlementą kovai su 
tokia valdžios politika,

Anglijoj tokį pat žingsnį, 
padarė Darbo Partijos va
das Ajtlee^

Čekoslovakijos vokiečių 
socialdemokratų partija iš
leido atsišaukimą į koviečių 
darbininkų klasę, pareikš
dama jai ir visam pasauliui, 
kad vyriausis jos tikslas yra 
nuversti Hitlerį ir pašalinti 
jo fašistinę diktatūrą!

Ar galėjo socialistai pa
daryti ką nors daugiau?

Ne, daugiau jie negalėjo 
padaryti nieko. Jie padarė 
viską, ką tik esamose sąly
gose padaryti jiems buvo 
galima.

Bet komunistai galėjo pa
daryti daug daugiau, nes jie 
valdo labai didelę valstybę. 
Sovietų Rusija turi didžiau
sią pasauly armiją ir did- j 
žiausią karo aviaciją, ir jei
gu Maskvos komunistai bu
tų aiškiai ir griežtai pasakę, 
kad jie neleis fašistams dra
skyti Čekoslovakijos, tai 
Hitleris taip drąsiai nes
markautų.

Komunistai bet gi šito ne
padarė. Kuomet Francuzija 
ir Čekoslovakija mobilizavo 
savo armijas, Sovietų Rusi
ja nei pirštu Hitleriui nepa- 
grumojo. Ji netik neparodė 
jokio pasiruošimo karui, bet 
nei žodžiu nepasakė, kad ji 
duos Čekoslovakijai ir 
Francuzijai pagalbą. Tik 
dabar, kai jau Čekoslovaki
ja buvo priversta pasiduoti, 
komunistų laikraščiai pra
dėjo kaltinti Francuziją ir 
’Anglija, Litvinovas dabar

pasakė, kad jis ir pagalbą 
joms siūlęs; tik to pasiūly
mo iki šiol niekas viešai ne
buvo girdėjęs. Mes dagi ne
girdėjome, kad Rusijos ko
munistai butų ruošę protes- 
:o mitingus dėl Hitlerio žy
gio prieš Čekoslovakiją.

Mes čia nenorim kaltinti 
ar kritikuoti Sovietų Rusiją. 
Jeigu Hitleriui sudrausti ji 
nieko nepadarė, tai tam tu
rėjo but kokių nors priežas
čių, kurių mes nežinome. 
Bet jeigu negalėjo nieko pa
dalyti tokia didelė komu
nistų valstybė, tai ar logiška 
komunistų laikraščiui svai
dyt akmenis į socialistus, 
kurie daro viską, ka tik jie 
gali?

Jeigu “Laiisvei” ištikro 
rupi bendras frontas su so
cialistais, tai ji turėtų sup
rasti, kad šitokie nepama
tuoti socialistams priekaiš
tai yra labai prastas bend
ram frontui cementas.

nė
ne! Francuzi- 
nei Anglijos

“NAUJOJI GADYNĖ”
APIE LSS. ISTORIJĄ.
Nesenai “Keleivy” buvo 

iškeltas sumanymas rinkti 
medžiagą Amerikos Lietu
vių Socialistų Sąjungos isto
rijai. Tenai buvo siūloma 
sudalyti tam tikrą organi
zaciją, o kol tokios organi
zacijos d a nėra, medžiagą 
siųsti “Keleivio redakcijom

“Naujoji Gadynė” prita
ria pačiam sumanymui, bet 
ji pastebi, kad tverti tam | 
tikslui organizaciją nėra rei
kalo, nes tą darbą gali atlik
ti pati LSS. Girdi:

“Kam reikalinga specialė 
organizacija arba medžiagos 
rinkime tarpininkavimas, kuo
met yra LSS pildomasis komi- į 
tetas? Pildomojo komiteto są- Įėję susitarti 
state gal nėra žmonių, kurie  
apsiimtų rašyti LSS. istoriją.

me tikros protopliazmos 
sudėties. Dar pati ameba 
mums neaiški. Už tai dar ir 
gyvybė mums neaiški—mis
terija palieka. Gi žmogaus 
kūnas sudarytas iš celių, to- i 
kio didžio kaip ameba. 
Kiekviena celė savo keliu 
sudaryta iš protopliazmos 
ir branduolėlio. Kiek gali- 
me patirt, visos celės gyvs 
na ir atskiru gyvenimu » 
kartu sudaro žmogaus “gy
vybę”. Galime pasakyt, kad 
žmogus — tai amebų rin
kinys, bet čioniai turime pa
aiškint, kad ir žmogaus kū
nas, patsai žmogus, praside
da iš vienos celės, kuri, taip 
kaip ameba, pasidalina į 
dvi, tos dvi paskui į ketu-

BIOLOGIJA.
Ligos kamuoja gyvus dai

ktus. Gal but savotiškai ser
ga ir negyvi daiktai, bet ne 
musų reikalas į tai gilintis. 
Taipgi ne musų reikalas gi
lintis į visuomet statomą 
klausimą: “kas yra gyvy
bė.” Mes visi gerai supran
tame, jogei gyvybė yra pra
dėta jėga, o gal but tiktai 
medžiagos savybė tam tik
roje aplinkoje.

Mokslas, kuris daugiau
siai rūpinasi gyvybės išsivy
stymu, yra žinomas kaip 
biologija. Mes čionai ne
bandysime daug kalbėti 
apie gyvybės išsivystimą. 
Paprastai gyvais daiktais , r____^ _____
vadiname augalus, gyvūnus rias, i astuonias ir t.t; savo 
ir žmones — apie tai nėra keliu tos celės paskui pasi- 
reikalo kalbėti. Reikia žino
ti tik tas, kad visur gyvybė 
pasireiškia kaip savotiška 
jėga ir visur gyvybės pri
gimtis vienoda. Už tai tir
dami gyvų daiktų gyvybę 
galime kiek jau pajėgiame 
susipažinti ir su savąja gy
vybe.

Visi gyvi daiktai, nuo ma
žiausių ik didžiausių, yra su-1 
daryti iš mažutėlių dalelių, 1 
atomų, celių, celiukių. Celes 
(naivėlius) galime matyt 
tiktai per didinamuosius sti
klus (mikroskopą); visos 
celės turi bendrų savumų, 
nors jų pavydalas ir dydis 
nevienodi. Taipgi kiekvie
na celė gyvena savotišku 
gyvenimu; kiekviena celė 
yra gyvybės vienutė. Visos 
celės sudarytos iš protoplaz
ma vadinamos medžiagos, 
kurios vidury yra branduo- 
lėlis. Beveik visos gyvūnų 
celės yra vienodo didžio. 
Protoplazmos sudėtis dar 
visai neištirta, nors daug 

. gabių chemistų ir biologų 
ją tyrė ir dar tebetiria. Su
rasta azoto, vandenilio, 
anglies, deguonies, sieros ir 
kitų elementų. Visos celės 
sudaro gyvūno arba žmo
gaus kūną (lygiai kaip ply
tos namą), kuriame visi aiš
kiai matome gyvybę, bet 
kiekviena celė, kaip sakiau, 
ir gi veda savotišką gyveni
mą, taip sakant, gyvena at
skirai — nepriklausomai 
nuo kitų.

Žmogaus kūnas sudarytas 
iš nesuskaitomos daugybės 
celių, bet yra ir tokių gyvū
nų, kurių kūnas sudalytas iš 
žinomo skaičiaus celių; yra 
ir tokių (labai daug), kurių 
kūnas — tiktai viena celė. 
Su šitokiu gyvunu mums 
bus parankiaus susipažint. 
Jieškosime„ taip sakant, gy
vybės paslapčių vienoje gė
lėje.

Balose arba drumstame 
vandeny gyvena nesuskai
tomi milionai amebų — tai 
vienos celės gyvūnėliai. Pa
didinus amebą keletą šimtų 
kartų, aiškiai matome gyvą 
celę ir kartu gyvūnėlį. Jinai 
sudaryta iš protoplazmos, 
vydury branduolėlis. Jinai 
truputėlį juoda, .išsiskečia ir 
susi glaudžia, prisiartina 
prie maisto, jį apgaubia, su
virškina ir laikas nuo laiko 
išleidžia oro burbulėlį, gal 
but kvėpuoja savotiškai. 

___ ______ Ameba, taip sakant, jau mo
lo jalistų ’pusėj*. IštikrujųTo“ ; ka gyvent. Ameba veisiasi 
jalistų valdžia ir dabar jau ...... ...
yra paskelbusi svetimša
liams savanoriams, kad visi 
jie gali važiuot namo kada 
tik nori. Tai yra įrodymas, 
sako Negrin, kad Ispanijos

Keliu tos celes pašiau pasi
dalina į grupes, pasidalina 
darbu — tuo budu žmogaus 
kūne susidaro įvairus audi
niai ir organai, apie kurious 
mes pakalbėsiume vėliaus.

MOKSLO ŽINIOS.

ši nuotrauka parodo paskutini nacių suvažiavimą Niuremberge. Hitleris iš automobi- 
liaus agituoja minią.

cagoj, bet nedaug tokių. San- 
dariečiai tam priešingi, nes tai 
butų kompeticija ‘Sandarai.’ 
Tyrų fašistų gi čia labai ma
žai.”
Tysliava norėjęs susidėti 

ir su Vanagaičiu, bet nega-

tačiaus niekas nekliudo pildo-, Nacių Judėjimas

LAISVAMANIŲ PROTESTAS LIE
TUVOS VALDŽIAI.

Amerikos Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros 
Draugijos Centro Komiteto 
tarimu, pasiųsta Lietuvos 
valdžiai tokio turinio pro
testas :

Prez. A. Smetonai, Seimo 
pirm. Šakeniui, premierui 
kun. V. Mironui, Kaunas, 
Lietuva.

Nors Lietuvos konstituci
joj yra įrašyta punktas, lai
duojąs Lietuvos piliečių są
žinės laisvę, bet iš spaudos 
ir laiškų patirtam mes, A- 
merikos lietuviai, kad tas 
punktas Lietuvos valdžios 

nacių judėjimą Jungtinėse' negerbiamas ir sąžinės lais- 
”■ ’ " !ve nuolat neigiama.

majam komitetui pasikviesti 
talkon pašalinius žmones. Pats 
svarbiausias dalykas yra tas, 
kad pildomojo komiteto prie
žiūroj išleista LSS. istorija bu
tų labiau autentiška ir jos ruo------ ------------ z ------- z, -----
šiamasis darbas gautų dau-1 pasišaukus Viktorą Ridde- 
giau talkos iš socialistiniai nu- rį, vokiečių dienraščio 
sistačiusjų žmonių, negu kad “New Yorker Staats Zei- 
šiaip organizacija, kurią, pa- tung” redaktorių, kad pa
galios, kas gi steigs?” aiškintų jai, ką jis žino apie
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Kai del klausimo, kas to-; Valstijose. 1

Amerikoj Susmuko.

tvarką Lietuvoj ir paskelbti 
anti-fašistiniam politiniam 
kaliniam amnestiją.

(Seka komiteto parašai.)
Komitetas pataria ir ki

toms Amerikos lietuvių or
ganizacijoms šitą protesto 
rezoliuciją užgirti ir nusiųs
ti Kaunan.

Amerikos Kongreso ko
misija, kuri tyrinėja “prieš- 

1 amerikonišką veiklą,” buvo

i\ai uei niausimu, Kas uo- Valstijose. ve nuolat neigiama.
kią organizaciją steigs, tai Ridderis paaiškino, kad! pač padidėjo sąžinės 
ją galėtų įsteigti ta pati LSS. i yOįęjgki fašistai Amerikoje i laisvės neigimas kun. Miro- 
arba jos Pildomasis Komi- jjjjyo susiorganizavę Į Ame-1 nui tapus premieru, po ne- 
tetas, todėl nereikia bijotis, rjkos vokiečiu “Bunda” (laimingų kovo mėnesio die- 
kad surinkta medžiaga ne- \ k„„A a,-.V 1 nukad surinkta medžiaga ne
būtų autentiška.

“Keleivis,” žinoma, netu
ri nieko prieš tai, kad šitokį 
darbą pasiimtų pats Pildo
masis komitetas.

(Sąjuhgą) ir buvo pradėję . nų. 
skleisti čia Hitlerio “moks-' 
lą.” Bet 1934 metais to 
“Bundo” vadas, Heinz 
Spanknoebel, turėjo iš Ame
rikos bėgti. Nuo to laiko čia 
pradėjo smukti ir nacių ju
dėjimas. Apie 80 nuošim
čių Amerikos vokiečių da
bar esą nusistatę prieš 
“Bunda” ir prieš fašizmą 
bendrai; gi apie 20 nuošim
čių aiškaus nusistatymo ne
turi.

SOCIALISTŲ BYLA 
PRIEŠ NEW JERSEY 

FAŠISTUS.
Socialistų vadas Norman 

Thomas yra užvedęs Supre
me Courte bylą prieš Jersey 
City fašistišką valdžią, kuri 
andai neleido jam tenai kal
bėti ir išvežė iš miesto. Tho
mas reikalauja, kad Vyriau- 
sis Teismas priveistų majo
rą ir policiją duot jam leidi
mą kalbėti. Policijos virši
ninkas jau buvo pašauktas į 
Newarka pasiaiškinti, ko
dėl jis laužo konstituciją ir 
neleidžia darbininkams pra
kalbų laikyti. Tas fašistas 
aiškinasi “bijąs kraujo pra
liejimo.”

Renka “krintančias 
žvaigždes.”

Smithsonian Institution 
praneša iš Washingtono, 
kad ji renkanti meteoritus, 
kuriuos žmonės vadina 
“krintančiomis žaigždėmis.” 
Dabartiniu laiku Smithsono 
Institucija turi apie pusę ži
nomų žemėn nukritusių me
teoritų. Vieni jų sveria vos 
tik po keliatą gramų, kiti gi 
siekia net 100 svarų. Jie su
sideda dažniausia iš gele
žies, nikelio ir suvirusio ak
mens. Meteoritai krinta že
mėn nuolatos. Šviesią naktį 
galima matyti, kaip dausoįe 
sužiba ir krinta žvaigždė. 
Bet ištikrujų tai nėra žvaig
ždė, o meteoritas.

Jeigu kiekvienas meteo
ritas galėtų pasiekti žemę, 
tai jie Čia voliotųsi kaip pa
prasti akmenys ir gal tuo
met niekas jų nerinktu. Ta- 
"ciaU retas jų žemę pasiekia, į 
nes nuo smarkaus trinimoš 
ore Įkaista ir išsieikvoja že
mės nepasiekę. Todėl moks
lininkai juos renka ir studi
juoja jų sudėtį. Smithsono 
Institucija sako, kad jei kam 
pavyks meteoritą atrasti, 
tai ji nupirksianti. Meteori
tą esą lengva pažinti, nes 
jis pagal savo didi yra labai 
sunkus.
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AR EIS “MIRUSI ‘LIE
TUVA’?”

“Vilnies” pranešimu, bu
vęs Brooklyno “Vienybės” 
redaktorius, Juozas Tyslia- 
va, kuris dabartiniu laiku 
randasi Chicagoje, norįs su
kelti tarp savo šalininkų ka
pitalo ir atgaivinti “Lietu- 
tą.”

“Vilnis” rašo taip:
“Suprantama, laikraštį

du ‘Lietuva’ galima leisti ir ne
gavus teisės prie mirusios 
‘Lietuvos’ titulo, bet Tysliava 
nori to titulo, kad galėtų skel
bti, jog tai mirusi ‘Lietuva’ 
atsigaivino.

“ ‘Lietuvos!’ palaikus rodos 
‘Naujienos.’ Titulą tai- 
P. Grigaitis. Tysliava 

prie jo prieiti po to, 
paskelbė kai kuriuos

išpirkę 
gi turi 
negalįs 
kai jis
Grigaičio laiškus laike rengia
mo skridimo Lietuvon.

“Negalėdamas tiesioginiai 
tartis, jis bando per kitus pri
eiti ir gauti tą titulą, bet kol 
kas jam tas nepavyko.

“Su lėšomis tas pats. Yra 
čia vienas kitas, kurie sutiktų 
remti tautininkų laikraštį Chi-

ZIUDETU FAŠISTAI JAU 
AREŠTUOJA OPOZICIJĄ. 
Socialdemokratai ir komu
nistai esą vežami trokais j 

“saugią vietą.”
Associated Press praneša, 

kad Čekoslovakijos Ziude- 
tų vokiečiai fašistai jau pra
dėjo imti į savo rankas val- 
žią. Čekoslovakų policija ii 
armija traukiasi ramiai į ša
lies vidurį. Pats pirmiausis 
vokiečių fašistu darbas, tai 
opozicijos “valymas.” So
cialdemokratai!, komunistai 
ir tie vokiečiai, kurie nėra 
100 procentų fašistai, esą 
areštuojami ir varomi gatvė
mis į vieną punktą, o paskui 
sodinami į trokus ir vežami 
kažin kur. Kai kas paklau
sia, kur jie vežami, tai hitle
rininkai atsako: “Vežam į 
saugią vietą.”

Nuo to laiko nežmoniškai 
imta spausti ir persekioti 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugija. Jos skyrių su
sirinkimai ir masiniai mitin
gai smurto keliu ardomi 
(pavyzdžiui, Kaune ir ki
tur) ; draugijos kalbėtojai 
ir paskaitininkai areštuoja
mi ir traukiami tieson (pa
vyzdžiui, Kuršėnuose ir ki
tur) ; ir skyriai stačiai be jo
kios priežasties uždaromi 
(pavyzdžiui, Lekėčiuose ir 
kitur).

Iš spaudos ir laiškų mes 
taipgi patirtam, kad išduo
dant vidaus pasus valdžia 
verčia kiekvieną pilietį pri
siimti kurią nors tikybą, 
nors tas ar kitas pilietis jo
kios tikybos jau senai neiš- 
pažysta. Taip lygiai ir vai
kai pradžios mokyklose ver
stinai mokomi tikybos.

Dėl to mes (čia organiza- vyriausybė nereikalauja sve-Į 
cijos vardas) į 
me prieš Lietuvos valdžios nuo jos pasiliuosuoti, todėl, kas dar "mokslas negali šios 
tokį elgesį ir reikalaujam tegul “nesikišimo komisija” , paslaptis išaiškint. Dar ne- 
musų broliams ir sesutėms pareikalauja, kad ir genero-.žinome kokiu budu atsirado 
Lietuvoj sąžinės laisvės, žo- I /-<-i
džio laisvės ir laisvės susi
rinkimų.

Mes reikalaujame įvesti 
civile metrikaciją, atskirti 
bažnyčią nuo valstybės ir 
mokyklą nuo bažnyčios.

Taipgi reikalaujame at- 
steigti demokratinę san-

LOYALISTAI SUTINKA 
PALEISTI VISUS SVE

TIMŠALIUS.
Ispanijos respublikos pre

mjeras Jua-n Negrui pranešė 
Tautų Lygos posėdžiui Že
nevoje, kad jo respublikos 
vyriausybė sutinka paleisti 
visus svetimšalius savano
rius, kurie iki šiol kariavo

Bitės įgilimas kai kam 
reiškia mirtį.' ■

Turbut nėra suaugusio 
žmogaus, kuris nebūtų bu
vęs kada nors bitės įgiltas, 
bet nedaug kas tai atsime
na, nes daugumui tas ngl 
daug reiškia. Yra tačiau'to* 
kių, kuriems tai reiškia tik
rą mirtį. Štai, Irvingtoho 
miestely, New Yorko valsti
joje, gyveno Svend Hansen, 
44 metų amžiaus švedas. 
Pora metų atgal dirbant 
jam sode, į koją įgylė jį bi
tė ir jis krito be žado. Buvo 
greitai pašauktas gydyto
jas, kuris davė jam adrena
lino, pradėjo daryt dirbtiną 
alsavimą, ir Hansen atgijo. 
Anądien jis vėl dirbo sode 
ir bitė įgylė ji į kaklą. Už 15 
minučių Hansenas buvo jau 
nebegyvas.

skildama pusiau. Patogiose 
sąlygose jinai persismaukia 
ir perturksta — iš vienos 
ambebos pasidaro dvi. Vė
liau tos dvi vėl pertruksta, 
pasidaro keturios ir t. t.

Ameboje ir reikėtų jieš- 
protestuoja- timos pagalbos ir nori visai koti gyvybės pradžios. Kol

las Franco tą patį padarytų j pirmieji gyvį daiktai. Gal 
su savo italais ir vokiečiais, .but yra dar mažesnių už 
““ Z ~ i amebą gyvūnėliu. Musu" di-Tikėjimų Jstonja. Paraše P. J. Chan Li i " •t»*pie de la Sausaye, Teologijos pro I Clinainiejl Stikleli dar ne VIS-

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau ( ką parodo. Nežinome, bet
kis. Knyga didelio formato, 1086 pus) I npcjikn,Yio t--j d noJ nn-isu daugybe paveikslų visokių tikėjimu I **eSaK0me, Kad. neZinOol-
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių me. Šiandien niekas negali 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap enVnrf UnV; nn™ tnnmnolidarna. Chicago, 1914, pusi. 108G. ^UKUIL KOKJ nOlb gyVUnei},
Kaina................................................ $7.01 nes, kaip sakiu, dar nežino-

A. D. F. UNIJOS NE
KLAUSO GREENO.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Greenas 
buvo įsakęs Pennsylvanijos 
unijoms remti republikono 
Daviso kandidatūrą į Jung
tinių Valstijų senatą. Bet 
Pennsylvanijos unijos reak
cininko Greeno reikalavimą 
atmetė ir nutarė remti da
bartinį Pennsylvanijos gu
bernatorių Earię, kuris yra 
palankus darbininkų reika
lams ir eina į senatą kaip 
demokratas ir “new deale- - 
ris.” Taigi ponas Green ga; 
vo nuo savo unijistų gerai 
užpelnytą antausį.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS.

AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS
rw-

Rugsėjo 16 buvo Ameri
kos Darbo Partijos lietuvių 
14 distrikto prakalbos Pi
liečių Kliubo name. Prakal
bos rengtos prieš “primery” 
rinkimus, kad supažindinti 
musų lietuvius su “primery’ 
rinkimų reikšme. Nors klau
simas gana svarbus, bet ne
daug buvo publikos. Mat, Amerikos Darbo 
lietuviai vis dar nepripranta 
prie politinių 
los; jiems atrodo, kad eiti į 
politines prakalbas ir klau
sytes politikierių, kaip jie 
prižada keptų karvelių, yra 
bergždžias darbas, nes po 
rinkimų jie tų politikierių 
nemato. Šįmet rinkiminė 
kampanija yra kitokia. Šį- 
jnet Darbo partija stato į vi
sas vietas savo kandidatus, 
o kaip kur padariusi sutartį, 
tai stato bendrai su republi- 
konais ir demokratais. Šių )£iai s_u 8 
metų rinkimai New Yorko^a^.a1’ bęaa c- <•
yra taip svarbus ir taip dau gūsiais jaunuoliais, kad j e 
darbininkams žada, kad ?1' nuo Sėtuvių bėga, ° P 
ti negali to įsivaizdinti i^os amerikonų nepritamp?- a- 
svarbos kol kas neįžiūri talikiško savaiti asciJ

Kalbėjo trijų ‘ jętuvių merikos red. Lau^a tiesą 
laikraščiu redakto^aD J- pasakė savo kalbom 
Stilsonasf Laučka ir R- Mi-Įgėda mums lietukams kad 
žara. Jie pasage po gerą mes neparodom/ savo vai- 
prakalbą Amerikos Darbo kams, kad jų ‘ e .Y t - 
partijos ‘ klosime. K. Mi-' merikos Darly pai tij oje o 
chelsonas. kriaučių delega-. ne kur kitur 1 na a tiesa, 
to sūnūs, kalbėjo nuo “A-i Buvo renkamos ir aukos 
merican Lith. Voice” laik-j lėšoms pr^engti, nors uz 
raščlo. Jis vaiždžiai nurodė, šviesą, ne. Khubas svetainę 
kaip svarbu yra darbiniu-! davė ve,u.b j , U sulinkta 
kams stoti į Darbo partiją ir virš keurių dolerių. Varde 
veikti joje. !rengėt.vlslems aukotojams

Be lietuvių kalbėtojų, Itariu-^iu- 
kalbėjo da ir patys 14 dis-l Vytautas Katilius.

lartijų veik-

trikto ir kitų distriktų kan
didatai. Jų kalbos buvo įdoy 
mios ir nuosakios. Vieni / 
jų socialistai, kiti CIO ir 
jos nariai, treti jau diA 
valdžios darbus Roosę/ 0 
administracijoje ir ji/11?0 
ką kalba. Juos remia/pu 
likonai, dalis der^iatV’ 
A rvinmlrrvn TY z-~j tlLlJcl 11 

Komunistu partii , nPirmininkė š’r'Prakalbų 
buvo A. Linkus rpI111rnU 
kartu pirminiraf lc e 
me susirinki!” ^1S. 7la A' 
merikos Da/0..pai ,le" 
tuviu 14 ^trlkt0 ,sekFet0- 
rinc iv n-čda bedarbiams 
o-anri J>ociales apdraudos 
čekiu«mes Brookly- 
ne tiriume nors pusę tuzi- 
110 p-iietuvių jaunolių, ku- 
rje.upintusi visuomeniniu 
j/bu, tai mes atsistotume 
giai su kitataučiais. Bet

’ ‘ ’ l su musų čia ay-

A r Bus Karas, Ar Taika—-Pi Nuo

Fuehrer Adolf Hitler Hitler’s Berchtesgaden retreat Prime Minister Chamberlain

čia parodytas kambarys Berchtesgac.ene, kur Anglijos Chamberlainas su Vokietijos Hitleriu svarstė Čekoslovakijos pa 
dalinimą. Hitleris čia stovi iš kairės, o Chamberlainas—iš dešinės pusės.

Trečias Puslapis

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA
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; Kur Kiek Žuvo Žmo
nių Per Uraganą.

i Žinios iš daugiausia palies
tų Naujosios Anglijos vietų.

Westerly, R. L — Lavonų 
i priskaityta jau 71 ir 57 
j žmonių da nesurandama, 
i Žuvusių jieškoma tarp sug- 
riautų namų.

Portsmouth, R. L—Island 
Parko miesčiukas visiškai 

! nušluotas nuo žemės veido. 
Tarp griuvėsių rasta 18 la
vonu.

Watch Hill, R. L—Juros 
i banga nuneše 30 namų; žu- 
• vo 50 žmonių.

Misquamicut, Conn.—Iš 
200 namų šiame kaimely li
ko tik pušė tuzino nesug
riautų.

Stonington, Conn.— Sis 
miestelis buvo visiškai at
kirstas nuo pasaulio; per 
audrą žuvo 26 žmonės.

Providence, R. I.—Mies
to vidury įvestas karo sto- 

,vis; kariuomenė nieko tenai 
neįledžia, nes krautuvės 

panijos audinyčia ir Pacific stovi be langų ir be prieša- 
Miiis sutitibuė oavv o^k’.cS, kinių sienų. Žuvusių žmo
nes ju skiepai jau pilni van- nių skaičius šioj apylinkėj

Bridgeport, conn. ■ Clevelando Žinios.
Domininkas Stasiunaitis | _----------

užtroško gazu.
Rugsėjo 8 d. čia buvo ne

laimingas atsitikimas, gazu ”.—;...... p—r----
užtroško Domininkas Sta- m_en.eT° .._p,a^aig0^: 
siunaitis. Ant pečiaus virė 
puodas su pietais. Moteris 
parėjo vakare iš darbo ir 
rado vyrą susmukusį prie 
pečiaus. Buvo tuoj pašauk
tas daktaras, bet jau per vė
lu. Daktaras pasakė, kad 
Stasiunaitis miręs jau ko
kias penkias valandas at
gal.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų žmogus, ir daug veiki įjkų ant Bank streeto. O

I .it State streeto visos di- - -.. -
aižiosios krautuvės pasiliko davo draugijose, ypač n^ėg- 

,be langų. Broad streetas ' ........
Hartfordui gamta pasir" ūr gražiausis i J y; 

dė baisiai kerštinga. Voslk'distriktas liko užverstas vi- 
praužė pekliška ar1?-'saip sukryžiuotais medžiais.| 
Connecticut upe praeJ°'Rašant man " .... .
grūmoti potviniu. Pteiysi.; (23 rugsėjo), _ _ —
ketvergą vanduo pa'*0 Jan ninkai sako, kad imsią ma- moferis 
14 pėdu aukščiau >otYlnl° žiausia da tris dienas i'-: ’
lygio ir visas ryti1S mįas.to b.us supjaustyti ir nuvežti vi- gą, .... ; ___
pakraštis subru1*0 1 s? medžiai, kad automobi- ]nenorėjęs laidot, bet kai 
savo gyvastį, my*-^ ir ' liai galėtų pravažiuoti. , moterys pradėjo bučiuot 
kią kilnojamą ei'tX°Y Miestas išrodo kaip po rankas ir parodė pluoštą pi-

Kai vandur pasieKe ©u bai karQ Ir ištikr buvo nig-ų, tai ir mišias atlaikė ir 
pėdu aukšruA noimalausl '■
Ivg-io, gub-natorius Cross 
pašaukė ’°? ,mlhclollnk^ 
žmonėms!’, turtui gelbėti. 
muoj „ judeta organizuoti 
įeitos pagalbos punktai, 
neš išfdė, kad gali pasikari 
fod j’36 metų nelaimė:
Ryiniam miesto - pakraš- 

’kui-iam potvihisį dau
giausia gręsia, pasirodė šinv 
tai; vyrų apsiavusių ilgais 
hunįjįiais batais iri-pasiruo- 
iitajfkoyai su vandeniu. Jje 
yęžėitiokais maišus su sme? 
liu ir krovė iš jų sieną tarp 
miesto ir upės. Tuo pačiu 
laiku vyrai ir moterys nešėsi 
iš nąrii.ų visokią savo mantą 
ant pečių. Ligoninėse, mo
kyklose ir kitose viešose į- 
stąigose įtaisyti prieglaudos 
punktąi šitiems ^.pabėgė
liams.

, Kai kuriose gatvėse van
duo pakilo iki 8rpėdų, taigi 
ausčiau žmogaus galvosi 
Vietoj automobilių ir trokų, 
tosegatvėse pradėjo. plau
kioti valtys ir gelbėt žmones 
iš yiršutihių namų aukštų. 
Kur da buvo galima, iš 
krautuvių buvo kraunamas 
maistas į valtis ir vežamas 
kitur.

Prigėrusių, užmuštų ir ki
lau) "žuvusių žmonių skai
čius pakilo ketvergo vakarą 
jau iki 45 ir apie kita tiek 
buvo da prapuolusių be jo
kios žinios. “Kel,” koresp,

NEW LONDON, CONN.I*1 .
Palikome tarp griuvėsių.
Atūžęs baisaus teroro 

sparnais, pereitos seredos 
viesulas paliko musų miestą 
griuvėsiuose ir pelenuose. 
Didžiausios audros laiku ki
lo gaisras, kuris nušlavė 10

HARTFORD, CONN.
Po audros kilo potvinio 

pavojus. .d davo darbuotis scenoj. Pri-
rezidenčijų gviėjo ir prie Bridgeport© 

• Jaunuolių Choro.
Nors velionis buvo laisvų 

pažiūrų, tačiau palaidotas 
su bažnytinėm -apeigom, nes 
... ... is ir duktė katalikės, 

ik* todėl ir nutempė pas kuni-
. Sakoma, kad kunigas

šiuos žodžius
miesto virši-

paskelbtas ir karo stovis, 
kad banditai nepradėtų plė
šti namų ir krautuvių, kurių 
langai ir sienos išverstos.

New Havene geležinkelio 
valdyba paskelbė, kad susi
siekimas su New Yorku ir 
Providence’u uždaromas, 
nes skersai geležinkelį ‘‘at
sigulė” didelis Long Islando 
ferry-boatas. Jį išmetę iš ju
ros pakilusi vandens banga. 
’ Šimtai šeimynų pasiliko 
be pastogės. Vienoms jų 
prieglauda buvo t suteikta 
arsenale, kitoms kitose val
stijos patalpose.

Išskyrus du vaiku, kurįe 
buvo užmušti griūvant mo
kyklai, daugiau mirčių, ro
dos, nebuvo. -,Ė

Miesto valdyboš apskai
čiavimu, New Londono nuo
stoliai sieks $4,000,060. Vie
ną milioną dolerių nuosto
lių padarė ugnis, o kitką— 
viesulas. L Gudas.

, NASHUA, N. H.
Nei šviesų, nei telefono.
Pereitos sąvaitės viesulas 

skaudžiai palietė ir musų 
miestą. Rašant man šitą ži
nią, nėra da nei elektros 
šviesų, nei telefono. Negana 
to, dabar užėjo da kitas pa
vojus—tai potvinis. Merri- 
macko upė jau tiek patvino, 
kad gyvenę arčiau jos žmo
nės jau išsikraustė iš savo 
namų. Fabrikai taipgi užsi
darė, nes vanduo jau pradė
jo juos semti. Bostoii and 
Maine geležinkelis tarpe 
Canaano ir Hanovero stovi 
po vandeniu šešiose vietose. 
Žmonės bijosi, kad nepasi
kartotų 1936 metų potvinis.

Batsiuvis.

iamą pašventino.
Labai negražu šitaip iš

niekinti velionio įsitikini
mus. Jeigu jis gyvas būda
mas nevaikščiojo bažnyčion 
ir nepaisė religinių apeigų, 
tai jam mirus irgi nereikėjo 
tokių burtų taikyt.

Nespakainas.

spalių 2 dieną, iš Darželio 
bus perduodamas iškilmių 
programa per Clevelando 
radio stotį WCLE, nuo 2:00 
iki 2:30^31. po pietų.

Ši stotis yra girdima per 
apie 300 mylių aplinkui, to
dėl iškilmes girdės ir kitų 
kolonijų lietuviai.

Nustatykit savo radio 2 
vai. ant 610 kilociklių.

Kadangi radio stotis suti
ko transliuoti iškilmių pro
gramą, todėl visi programo 
dalyviai privalo būti Darže
lyje anksčiau.

Visas paradas automobi
liais Darželin išvažiuos nuo 
Lietuvių salės kelios minu
tes prieš 1:30 vai. popiet.

Publika prašoma Daržely
je rinktis nuo 1 vai. ir paša
liniai neužmikite programo 
dalyviams paskirtų vietų, ir 
neužstokite perėjimo kelių.

Programa nebus pavė- 
gaunant i >• m s'lu<<ta nei pusę minutos.

I Visi, kas tik operuoja ke
iki nors motorinį vežimą, tu
vi išsiimti laisnius iki šio 

. Kurie 
naujai pradeda važiuoti, tu
ri pereiti tam tikrus kvoti
mus. Automobilių savinin
kai turi užsimokėti po 40c. 
už laisnius, o šoferiai, kurie 
dirba kitiems, turi mokėti 
po 90 centų, ir turi priduoti 
vėliausią savo fotografiją.

Cuyahaga apskrityje jau
nesni kaip 18 metų amžiaus 
negali gauti važiuotojo lais- 
nio be tėvų pasirašymo, o 
pačiame Cleveland© mieste 
visai neduoda laisnio be 18 
metų. Taigi, kurie turite ma
šinas, arba važiuojate ki
tiems, pasirūpinkite gauti 
laisnius, nes kitaip galėsit 
susilaukti bausmės.

Pašalpą f 
žmonėms išėjo naujas pa
tvarkymas. Visi tiesioginę 
pašalpą gaunantieji žmonės 
turi nueiti ir patys pasiimti 
orderį, kurį pirmiau pasiųs
davo į namus. Viso tiesiogi
nę pašalpą dabartiniu laiku 
gauna 16,500 šeimynų, iš 
kurių 900 yra ligonių, kurie 
patys pasiimti pašalpos ne
gali. Tokiems pašalpa bus 
pasiųsta į namus.

Visų vietos SLA. kuopų 
pikniko komisija turėjo po
sėdį ir galutinai užbaigė pe
reito pikniko reikalus. Vis- 
kąs^atlikta gerai, tik gaiją,LEWISTON, ME.

Nuteisė kad'pejpp buvo nedaug. Da'-'
Pereitą sąv&įtę . čia supę- barivišoš, trys kuopos ren- 

rior teisme prisipažino kąl- giasi „prie didelio parengi- 
tais ir buvo nubausti^ poli- mo ateinančią žiemą. Tai 
tikieriai. Keturi iš jų yra bus pirmutinis bendras ba- 
miesto valdininkai, o du pa- liuš šioj kolonijoj. Seniau 

kuopos rengdavo balius pa- 
vienios.

šaliniai sukčiai.
Nuteisti vadinasi:
Aldermanas W. MoreaĮtų 

ir buvusis alder manas 
John J. Field, kuriedu gavo 
po 11 mėnesių kalėjimo-ir

Automobilius užmušė Ka
zį Dambrauską, 52 metų 
amžiaus lietuvį, gyvenusi 

po $300 pabaudos turi užsi- Pr^ Ę. 60th pi. Paliko riu- 
mokėti. Jie nubausti užtai, Audusi moteris, 
kad priėmė po $200 kyšių _ , “ . .
už pasižadėjimą balsuoti už Clevelando priemiesčio 
D-rą Caroną į Lewistono įuvęs maj^ojasEly buvo nu- 
sveikatingumo komisiją.

Prie tokios pat kaltės pri
sipažino ir aldermanas 
Ayotte, bet bausmė jam bus 
paskirta vėliau.

Joseph Bussiere, miesto 
šalpos departamento kler
kas, nuteistas už išvogimą 
bedarbiams skirto sviesto.

Už to sviesto vogimą nu
teistas ir Joseph Chouinar- 
das. Jis pavogė 26 kubiliu
kus sviesto.

Už kyšių ėmimą nuteistas 
sanitarijos inspekto r i u s 
Roul Tetų, bet bausmė jam 
bus paskirta vėliau.

Prieš D-rą Caroną proku
roras kaltinimo nekėlė; ma
tyt, abudu geri sėbrai.

Praeivis.

baustas $6200 pabauda už 
nesumokėjimą income taxu 
federalei valdžiai.

Graborius N. Wilkelis lan
kėsi Chicagoj biznio reika
lais. Sako, kad kelionė buvo 
smagi ir pasekminga.

S. Čerauka su šeimyna iš
važiavo savaitei poilsio ant 
farmos pas savo gimines.

Jonas Jarus.

RADIO PROGRAMA IŠ 
CLEVELANDO 2 SPALIŲ.

Cleveland, Ohio. — Sąry
šyje su Dr. Vinco Kudirkos 
paminklo atidengimu Cle
veland© Lietuvių Darželyje, 
kas įvyksta sekmadienyje,

Mills sustabdė savo stakles:

Vakare, nuo 6, Lietuvių 
salėje, 6835 Superior avė., 
bus bankietas.

Dr. Vinco Kudirkos 
Paminklo Komisija.

šio

HAVERHILL, MASS.
Paskelbtas potvinio pa

vojus.
Pereitą ketvirtadienį 

miesto valdžia paskelbė po
tvinio pavojų ir tą patį va
karą gyventojai pradėjo jau 
bėgti iš namų, kurie stovi 
žemesnėse vietose. Nusigan
dę (biznieriai taipgi pradėjo 
kraustyt.. savo prekes į sau; 

■gėsnęš'^viėtąs. ,
Vaizdas primena 1936 

metų pavasarį, kuomet ta 
pati Merrimack upė užliejo 
musų miestą. Tuomet nu
kentėjo daug ir lietuvių. 
Lietuvių Piliečių Kliubo sa
lė beveik iki pusės sienų 
stovėjo vandeny.

Ant Merrimack street© ir 
dabar vanduo jau pripildė 
kai kuriuos skiepus iki pat 
lubų. Majoras Dalrymple 
paskelbė potvinio pavojų 5 
valandą ketverge popiet. 
Vienkart pradėta 
zuot sargyba nuo ugnies, 
nes daug gaisrinių alarmų 
nustojo veikę dėl sugedu
sios elektros. J. K.

organi-

LAWRENCE, MASS.
Patvinęs Merrimackas iš
metė iš darbo 13,000 dar

bininkų.
Da neužmiršo šio miesto 

gyventojai 1936 metų pot
vinio, o klastingasai Merri
mackas ir vėl pakilo jiems 
keršyti. Pereitą pėtnyčią jo 
vanduo pasiekė jau 44 pėdų 
lygio, tai vos 3 pėdos že
miau 1936 metų lygio. To
dėl žmonės ir vėl pradėjo 
kraustytis iš žemesnių vie
tų. Kai kurias gatves van
duo jau apsėmė.

American Woolen kom-

siekia 300.
Manchester, N. H.—Mies

tą saugoja 700 milicininkų; 
susisiekimo priemonės ne
veikia; nuostoliai siekia 
$1,000,000.

Nashua, N. H. — Vienas 
žmogus užmuštas ir 20 su
žeista. Turto sunaikinta už 
$1,000,000.

Wesport, Mass. — Ant 
Horseneck byčių rasta 10 
lavonų.

j Mattapoisett, Mass.—Sep- 
Bruzgulių Petras, tvni žmonės užmušti ir trijų 

ida nesurandama. Vanden
tiekis neveikia ir vandens 
nėra.

I South Barre, Mass. — Vi- 
'si tiltai ir užtvankos išneš
tos. Kariuomenės orlaiviai 
mėto žmonėms maistą iš 
oro.

Worcester, Mass. — Viė- 
šulo ir ugnies padaryti nuo
stoliai siekia $5,000,000.

Silver Beach, Mass.—Po
ra senyvų žmonių iš Brock- 
tono, negalėdami pabėgti 
nuo pakilusios bangos, apsi
kabino rankomis ir buvo 
nunešti į jurą.

i Laconia, N. H. — Bažny
čia . griūdama sužeidė 3 
•žmones. ;

] ^Point Judith, R. L — Čia 
'suskaityta 66 lavonai.
| Cape Cod, Mass.—Šiame 

t ruožte buvo nušluoti
mas- del sugadintos šimtų ta jaUgįau kaip" 500 ’Jasai?*' 
kannlisrnriins l).*l nakilusin___ • ir ____

kaip >50, žprronįų, A ■ 
v i Vėliausiomis. u-'«iriio:

įsėina viso miesto si utos, n Massachusetts^ valstijoj 
miesto inžinierius sali), įtad vo iš viso 165 žmo: 
jos negalima busią P’ laisyti phode Island valstijc • 
iki nenuslugs potvini.. TaiD čdnnecticuf valstijoj," 
gi dabar negalimu vartoti New Hampshire valstijoj, 
išeinamųjų vietų Išmatas 13; 2. .
ieinna.'t^DAeZ^ ’ Massachusetts valstijos
14QP _ A daibininkų. _ farm^riams nudšto’li'u pa- 

' t Ju*y skaitytojas. I dafyta tarp, $3,000/000< ir

dens. Šito dėlei 13,©00 dar
bininkų neteko darbo

Lawrence’o priemiesty, 
Mitunuose (Methuen , pa
tvinusi Spicketo upe apsė
mė 128-tajį kelią, didijį 
vieškelį j New Han pshire 
valstiją.

Andovero miestely, netoli 
! nuo Lawrence’o, išsiliejusi 
iš savo krantų Shawsheen 
upe taipgi apsėmė kai ku
rias gatves. Policija gelbėjo 
žmones laiveliais.

FITCHBURG, MASS.
Sodai sunaikinti, “surpai- 

pės” suardytos.
Fitchburgui viesulą pri

darė apie $2,500,000 iuos- 
tolių. Vien tik 
ninkai ture: 
išlaidų, k< 
griautus savo namus. Sunai
kintų sodų vertė apskaito- : 
ma f $125^000. Vaismedžiai 
išlaužyti ir išvartyti su šak
nimis. Sveikų medžių so
duose zisai neliko; jei kuris 
(fa stovi, tai be lapų ir be ša
kų; nuo kai kurių medžių,ir, 
žievė nuplėšta, kaip lupte 
nulupta, medžių kamienai 
stovi balti, kaip be marški
nių. 'i

Miesto gyventojam^ da- 
bar didžiausis nepakanku 1 paYyHo

kanalizacijos. DelI pagilusio namju jr žuvo, .nemažiau 
potvinio truko dltlzidji sru- !kafR,50 .. . t;
ty;/jyna- ( sui jiajpe ),. kuna; Vėliausiomis ^ežiriiom^ 

------.t...-u_ 
vo iš viso ibb žmoiiės; 
~hode Island valstijoj, 300;

i. 100:

namų savi- 
įpio $750,000 
sutaisv

daryta tarp1 $3,OOOj)OCk ir. . ge t0^pas^n. 
žvejų laivai iresnįQUEBEC, KANADA, ...............

Viesulas ir čia pridarė daug naikinta daugybė sporto 
nuostolių. , laivelių. *

PHILADELPHIA, PA. V
Spalių 2 d. nuo'2 po pie-

nuostolių.
Atūžęs iš Jungtinių Vals-' 

tijų viesulas pereitą savaitę 
pridarė daug nuostoliu Que^ 
bec’o provincijoj. Nors iki tu, Lietuviu Tautiškoj' Svė- 
Kanados atėjęs jis buvo jau tainėj, 928JE. Moyamensing 
netekęs daug savo ^jKrku- avė., įvyks' prakalbos. Kai
mo—ėjo vos 50 mylių grei- bes Am. Liet. Laisvamanių 
tumu per valandą, tuo tarpu Ęr-jos pirmininkas H. Jag- 
kai per Jungtines Valstijas minas iš Chicagos. įžanga 
eidamas siekė 100 mylių per nemokama. Visus lietuvius 
valandą—vis dėl to ir čia,kviečia atsilankyti.

Rengėjau

BROOKLYN, N. Y.
Spalių 2 d. Labor Lyceum 

svetainėje bus pagerbimui kom-
" Miko Petrausko • 

'spektaklis. Visa vakaro progra
ma susidės iš velionio kūrybos 
—muzikos, aainų ir šokių. Pro
gramos išpildymui sutrauktos 
geriausios spėkos. Spektaklį 
rengia komitetas Miko Petraus
ko kuriniams leisti. Visi malo
nėkite dalyvauti. Rep.

nudraskė stogus nuo namų,1 
išvartė Tnedžius, išlaižė te-1 
lefonų stulpus ir daugely! 
vietų' nebuvo nei elektros,] 
nei susisiekimo telefonu ar _
telegrafu. Daugiausia nu*, irozitoriaus' ~ Miko 
kentėjo St. Lawren e e pa
upio klonis tarp rytinio On
tario ir Quebec’o '■•miesto. 
Montrealo mieste nutraukta 
elektros viela krisdama že
mėn užmušė R. Darwina, 28 
metų amžiaus vyrą. . T 

Kanadietis,
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Pasikalbėjimas Viešas Mano Pareiškimas Delei Išmetimo

Maikio su Tėvu
iš Am. Komunistų Parįjos Liet. Frakcijos:

Gerbiamoji Redakcija:—
Leiskite man per jūsų lai

kraštį tarti žodį kas liečia 
manęs iš Amerikinės Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Kčfrnunistų Frakcijos išme
timo. Tylėjimas, nieko ne- 
sakymas galėtų kaikam iš
rodyt, kad aš kaž kuo prasi
kaltau, kaž kokį sąmokslą 
prieš komunistų partiją da
riau. Manęs išmetimas iš A, 
K. P. yra keršto ir, “frame- 
up” darbas, kad pateisinti 
savo klaidas, o mane, kaipo 
asmenį, apjuodinti prieš vi
suomenės akis. Tat leiskite 
ir man pačiam tarti žodį- 
ki-tą apie save.

I kęsti ir vietoj savytarpės 
kovos reikia steigti bendrą

I frnnfo bpf ui’ dano* bau i Q

Gerbiamieji!
Atvykęs 1911 metais į šią 

šalį aš pradėjau darbuotis 
ne tik Amerikos darbo uni
jose (siuvėju Garment 
Workers Unijoje ir Amal- 
gameitų Unijoje), bet ir po
litinėse organizacijose. Ga
na daug iš musų pradėjome 
savo politinį veikimą Ame
rikos Lietuvių Socialistų 
Sąjungoje, taigi aš radau 
ten vietą. Socializmas 
mums atrodė lyg aušra pra
dedanti brėkšti prieš musų 
jaunas akis. Mes graibstė
me Sąjungos išleistas kny
gas, laikraščius, studijavo
me tą didelį žmonijos ide
alą, apie kurį Karolius 
Marksas ir Fredrikas En
gelsas savo raštuose kalba, 
kad panaikinti socialę nely
gybę galės tik darbo žmo
nės, kurie paskui sukurs so
cialistinę draugiją, kur ne
bus išnaudojimo! Ar gali 
būti žmogui didesnis ir gra
žesnis idealas? Negali! li
esu tikras, kad visi męs dar 
kvėpuojame ta marksistine 
dvasiu.

Pereitas 
karas iškėlė naujų proble
mų pačiame socializmo ju
dėjime, kaip jį geriau ir tin- 

v. j—........ .. kamiau pravesti į gyveni-
daugiau nieko. Aš galėčiau mą. Ginčai užvirė visu tarp- 
thu audru priežastis paaiš-, tautnuu plotu. Kairesni so- 

I kinti plačiau, bet bijausi,1 c^listai lyg atmetė par- 
■ - - ■ ■ ’ lamentarizmo taktiką, o pa

sirinko proletariato dikta
tūrą kapitalizmo nugalėji
mui. Dešinesni sociialistąi 
griežtai atmetė diktatūros 
priemonę. Prasidėjo aštrios 
kovos ne tiek su buržuazija, 
kiek su dešiniaisiais socia
listais, ar priešingai. Tose 
kovose gimė , Komunistų 
Internacionalas Maskvoje 
(1919 metų 2-6 kovo), po 
kurio, manifestu pasirašė: 
Rakovskis, Leninas, Zinov- 

nuo“ visokiir neliii- ievas, Trockis ir Platenas. 
rretysas Komunistų Inter- 

' n zii z x I mox z-J /-x n n 111

—Alo, Maike! Ar tu da šiot. O pažiūrėk, kas darosi 
gyvas? 'saliunuose — daugiau bo-

—O kaip tau išrodo, tė- bų, negu vyrų. Keričiukus 
ve? įsu beibėm palieka ant said-

—Aš, Maike, bijojau, kad voko, o pačios alų maukia 
viesulas nebūtų nupūtęs ta- prie baro. Ve, kokį prajoyą 
ve kur į mares. Juk tai ne mačiau aną vakarą prie Dži- 
štukos, toks pavietrės pa- n o tavarnos. Beibe ant stry- 
siutiinas. * i te verkia, o boba išėjus išį te verkia, o boba išėjus iš 

—Bet kaip tu, tėve, išli- saliųno įkišo jai cigaretą į 
kai gyvas? b uniforma ne- burną ir sako : “Šarap, ru- 
apdraskyta. i pi žė 1” Na, tai kaip tu fige-

—Aš, vaike, kytras. Bu- riuoji, Maike, ar neverta už- 
vau tą dieną pas zakristijo- leisti kokią pavietrę ant si- 
ną išsigert. Kaip tik pradėjo tokių zbitkų?
oru plytos ir stogai lakstyti,' —Aš sutinku, tėve, kad 
tai tuoj į bažnyčią. Atsi- tol ie papročiai yra peikti- 
klaupėm prieš panelės šven- ni; bet aš nesutinku, kad šį- 
čiausios altorių ir davai lupt tokiems papročiams išnai- 
ražančių... Sukalbėjau ir už įciu i reikia audrų. Paga- 
tave trįs sveikas Marijas, ba liau, audros juk ne dėl jų ir 
žinojau, kad tu bažnyčion itsiūnka. Jos yra atmosferi- 
neisi. |<iių priežasčių pasekmės.

—Žinoma, kad ne.
—O pasakyk, kodėl?
—Todėl, kad audros me-. 

tu bažnyčia yra pavojin
giausia vieta. 1 . . . .

__ju rong, Maike. Dievo kad tau bus sunku Visksi su‘ 
namuose joks pripotkas ne-'PrastJ; . x __

atsitikt.
—O ar negirdėjai, tėve, 

kas atsitiko su lenkų bažny
čia netoli Bostono?

•* y i n i Ld > L4VF UdVlVj

į]a’ 0, as.- , ... ■ vainos ir pavietrės, ratavok 
. y je>u a.® s.udauze n mus vįegpatie.” Taigi, jeigu 

skeveldias išnešiojo. 'ndno im daugiau tokios ne- 
,. ~Ta! £a? buvo senas bil- pdgar]os> tai turim daugiau 
dmgas ir Dievas norėjo, kad jųęisfįg jr pasninkauti. Jes, 

, rąžančius ir silkės 
Ivund.-ga, tai geriausis ra- 
I tunka s i 
!miu.

j priežasčių
Kaij) pirma sakiau, jos yra 
aklų gamtos jėgų padaras ir

| , — Na, jau tu, Maike, man 
nieko neišaiškinsi, ba aš ir 
pats viską žinau. Juk kate

kizmuose yra aiškiai pasa- 
: kyta . “Nuo bado, ugnies,

visapasaulinis

paliokai pastatytų jam gra- Mįukj 
žesnęauzą. .

—Ne, teve, čia ne Dievo 
valia.

—O keno? | Įlljjet ar įu nežinai tėve inacionalas neišrado naujų
—Čia aklų gamtos spėkų ka£ 11Ciajmės kaip tik dau- teorijų darbo žmonijai, bet 

dalbas. Ogiausia tuos ir kamuoja, ku- PaPbde Markso ir
—Oliart, Mailce, bet ar tu rje daugiausįa pasninkauja , F. Engelso 1847 metais pa

ir beldžiasi? i rašytą “Komunistų Mane-
—Maike, aš tau pasakiau ^es^- Antiasis Interna- 

Bu t į į : • • t'ori but cionalas pasiliko socialistųkatras vejas M X kaip.buyęs ir skelbią Karo-

mislini, kad tų spėkų niekas 
nekeravoja? Ar tu mislini, j 
kad nėra gaspadoriaus su 
razumu, 1
džia ir vėl suštapuoja?

—Ne, tėve, aš taip nema
nau.

—Tai tu, Maike, ir vėl 
rong, ba gaspadorius turi 
but ant visko.

—Man gaila, tėve, kad aš 
negaliu su tavo nuomone su
tikti.

—Tai pasakyk, kodėl?
—Todėl, kad ji klaidin

ga. Jeigu ištikrujų vėjus val
dytų protinga esybė, tai ar
gi ji daiytų žmonėms tokius 
baisius nuostolius?

—O ar tu neskaitei šven- -. ... ..
tuose raštuose, kaip ponas .Pobtpja tuoj pradėjo jieskot 
Dievas užleido ant svieto ........
baisiausi patapą, kada žmo
nės perdaug ištvirko? Taigi 
gali but, kad ir šitas štur
mas buvo Dievo rykštė už 
žmonių pasileidimą. O na- 
rodas dabar, Maike, ištikro 
yra pasileidęs. Bobos netik
tai plaukus nusikirpo, ale ir 
vyriškas kelines pradėjo ne-

frontą, bet ar daug kas tą 
atmainą priėmė, ar nuošir
džiai gyveniman vykina? 
Ne daugelis!

O kodėl ne daugelis? ■
Ne daugelis todėl, kad 

komunistai, atsiskyrę nuo 
socialistų, susikūrė savo at
skiras organizacijas, nuosa
vus laikraščius, nuosavus 
vadovus issiauklėjo, na, tai 
kaip dabar dirbsi bendrą 
darbą su socialistu, kad tas 
paliečia tavo interesus, tavo 
laikraštį? Juk dirbant bend
rą darbą, socialistų ar ko
munistų laikraštis, ar orga
nizacija, turi but viena ir ta 
pati rūpestis. Jeigu tu pra
dedi rūpintis lygiai socialis
tiniu laikraščiu, tai “vadas” 
tuojaus tau ir sako: “Ei, 
brolau, taip negalima! Juk 
žinai, kad tu esi komunis
tas, o ne socialistas; tu eini 
prieš savo principus. Tau 
turi rūpėti tik komunistinė 
spauda.”

Jaunesni Komunistų par
tijos nariai šitą įspėjimą 
priima kaipo “principinį” 
dalyką, bet senesni partijos 
nariai pradeda žiūrėti Į 
“bendro fronto” obalsį kaip 
į dviveidę politiką.

Aš esu tos dviveidės poli
tikos “auka.” Mes, lietuviai 
komunistai ir socialistai, su
darėme neva “bendrą fron
tą” Lietuvos neprigulmybės 
gynime ir demokratijos at- 
steigimo klausime. Tiesa, 
tarpe Amerikos lietuviu su
sidarė ne komunistų ir so
cialistų “bendras frontas,” 
bet įsikūrė Amerikos Lietu
vių Kongresas, į kurį pri
klauso daug ir tokių organi
zacijų, kurios jokios politi
nės partijos neturi. Man ten
ka Brępklyne to Kongreso 
skyriuje užimti pirmininko 
vietą, o J. Siurbai sekreto
riaus vietą. Jam sekreto
riaujant per pirmus metus 
nepavyko net vietinius so
cialistus pritraukti prie A. 
Liet. Kongreso. Aš supra
tau, kad čia ko nors trūksta 
tam veikimui, ir pasiūliau 
Centro Biurui propoziciją, 
kad J. Siurba apleistų sek
retoriaus vietą kongrese, o 
aš apsiimsiu antriems me
tams būti sekretorium. Jie 
sutiko. Konferencijoj mano 
draugai praveda mane į ko
mitetą, o komitetas į sekre
torius.

Prisikalbinu socialistus V. 
Michelsoną ir S. Cibulskį, 
kad įeitų į Kongreso komi
tetą. Jie įeina. V. Michelso- 
nas tampa Brooklyn© komi
teto pirmininku, o S. Cibuls
kis kasininku. Abudu geri 
socialistai. Abudu nuošir
dus žmonės. Dirbant toliau, 
prisitraukiau socialistus J. 
Glavecką ir A. Žilinską prie 
vietinio skyriaus darbuotės. 
Atrodė, kad jau mes atsisto
jome ant tvirtų kojų. Suruo-

Laisves, kad mes pasu ikijo savo nagus ir ati-į bet kaltė klikos, kuri yra įsb 
jom valyti platų ,?arb kti be rimtos priežastįes vyravus lietuvių komunistų 
Kongreso darbą, pasisaukiu ne ab Tad Antanas su- eilėse. Kol šita klika domi’ 
lYionn iv eolzn l/nri ic rrv ° . _ .t -i • . •»! _• _ '

lužfundyt užtai. O jeigu ne-j110 Markso ir F. Engelso'§gme kelis parengimus; tie 
.fundysi, tai aš išsigersiu ka!p skelbęs. ■ i parengimai pavyko netik
pats Ir tau nei ačiū nepasa- ?as pasidalinimas tarpe moraliai, bet ir materialiai, 
kyšiu. Dac oi! dviejų . marksistinių neisdi-Į Amerikos Lietuvių Kon-

I -4-Laimingos kelionės, tė- ’k’ ^a^ cVei?ai- Ema tai greso centro sekretorius Jo- 
'vep & j aštresnės, ta^ silpnesnes Jco- nikis iš Chicagos pastebi,

. ..................kad Brooklynas po didelio 
vargo jau susitvarkė. Jis 
paveda savo komiteto var
du, kad mes pradėtume rū
pintis Rytais, o jie rūpinsis 
Vakarais. Mes pasiūlymą 
priimame ir pradedame dar
bą. Užmezgame ryšius su 
Massachusetts valstija per 
“Keleivio” red. S. Michelso
ną. Tą patį padarome su 
Connecticut ir Pennsylvani
jos valstijų miestais ir mies
teliais, kur tik randasi lietu
vių darbininkų organizaci
jos. Rengiame A. L. Kon- 
grešo maršrutą viršminėto- 

kovos atsisakyti. Nors 7 Ko- se valstijose ir pakviečiame 
"l “Keleivio,” re- 

pareiškė, kad d aktorių.
reikia Išgirsta mano frontai iš

ros tarpe jų, kas, supranta- 
, ma, atsiliepia visai darbi-

MOTELY* RA- ninku klasei, silpnina jos 
pajėgas kovai prieš išnau
dotojus.

Ne aš vienas, bet šimtai ir

DO PASMAUGTĄ MO- 
j TERĮ.

Lo -aine Kotely, Chicago-
je, dnądien buvo rasta pa- tūkstančiai darbininkų bu- 
smaųgta tūla Mane La- vome jr esame tų kovų Ver
mont . -8 metų amžiaus nak- ,)ete. Vieni mus mano kad 

Itiniu' kliubų linksmintoja. rejkifl tęsti tas frakciiinesreikia tęsti tas frakcijines 
kovas, kiti, kad jau laikas 
likviduoti ir paimti naują 
kursą, tai socialinių spėkų 
vienybės kursą! Bet išbuvus 
per 19-20 metų kovose su 
socialistams, tūliems mano 
draugams nelengva nuo tos

ne tik

Amerikos Lietuvių Kon-

įjos meilužio.

ANGLIJOS SKOLOS PA
SIEKĖ $40,000,000,000.
Londono žiniomis, Angli

jos skolos šį mėnesį jau per
viršijo 8 bilionus svarų ster
lingų, kas Amerikos pini- m u n i s t ų Internacionalo maršrutuoti 
gaiš .reiškia apie $40.000,- Kogresas ir t :~, = ’ *J ’ ’ 1 ’ 
000.000. * komunistų taktiką

mane ir sako, kad iš to ne
bus jokios naudos. Jus nie
ko nepadarysite. Atsakiau, 
jeigu nepadarysime, tai nuo
stolių irgi/neturėsime, o ban
dyti valia. Laikinai nutilo...

Kada jau darbas įpusėjo, 
mano frentai su A. Bimba 
priešaky užgieda naują gie
smę. Jie reikalauja, kad 
kiekvienoj kolonijoj, kiek
viename mieistelyje, turi 
but būtinai du kalbėtojai, 
vienas socialistas, antras 
komunistas. Iš paviršiaus 
žiūrint atrodo, kad geriau 
nereikia, kad ištikrujų taip 
ir turėtų būti. Bet aš jiems 
pradedu aiškinti, kad ma
žuose miesteliuose, kur pub
likos mažai susirenka ir ko
lonija neturtinga, dviem 
kalbėtojams lėšų nepa
dengs, o Kongreso iždas ir
gi tiek pinigų neturi, kad 
tas išlaidas padengtų. Jie 
griežtai atsako: tai nereng- 
kite.

Bet besiargumentuojant 
su savo “vadais,” o ypatin
gai su A. Bimba, patiriu ki
tą dalyką. Jie sako: “Na, ar 
tu nei tiek nesupranti, kad 
nuvyks į kolonijas ‘Kelei
vio’ redaktorius, pripasakos 
kas jam patinka, o po pra
kalbos prisirinks laikraščiui 
prenumeratų, ir dalykas 
baigtas.” Pridūriau, kad čia 
juk tą patį gali daryti ir mū
siškiai.

Jie labai supyko, o aš 
dirbdamas Brooklyno Kon
greso skyriuje to jų užsispy
rimo neklausiau. Kur buvo 
galima ten kalbėjo R. Miza- 
ra ir S. Michelsonas, o kur 
negalima abiem, ten kalbė
jo tik vienas kalbėtojas.

Apie Bostoną ir pačiam 
Bostone A. L: Kongresas 
stovi aukščiausioje aukštu
moje. Musų komunistinės 
organizacijos pradėjo spau
dos darbus duoti į “Kelei
vį.” Iš Pennsylvanijos vals
tijos komunistų partijos na
riai pradėjo rašyti “Kelei
viui” korespondencijas, o 
Centro Biurui tik trumpus 
pranešimus, kad jie kores
pondencijas pasiuntė “Ke-. 
leiviui.” A. Bimba mane pa
sitikęs ir sako: “Matai, ką 
tu padarei! Musų žmonės 
pradėjo ir darbus ‘Kelei
viui’ atiduoti ir korespon
dencijas rašyti.” Aš jam sa
kau: “Tai kaip tu bendrą 
frontą supranti? Ar kad vi
si socialistai turėtų bėgti 
pas komunistus? Jeigu jie 
taip padarytų, tai tada juk 
nereikėtų nei bendro fronto 
su jais. Jie butų musų parti
jos nariai.”

Negalėdamas su tuo sutik
ti, kad dirbk su socialistais 
neva bendrą darbą, bet 
dirbdamas taikykis jį ap
gauti — padaviau Lietuvių 
Komunistinei Frakcijai re
zignaciją iš Kongreso sek
retoriaus vietos. Tiesa, jie 
prašė, kad aš dar dirbčiau, 
bet aš numačiau, kad prie 
tokių sąlygų negalima dirb
ti. Jie priprašė J. Nalivaikos 
ir jį Brooklyno Trečioji 
Kongreso konferencija iš
rinko į mano vietą. Ir jus 
matote rezultatą, kas atsiti
ko tarpe LSS. 19 kuopos ir 
A. Bimbos.

Aš pradėjau į “Keleivį” 
rašinėti iš Brooklyno žinias 
ir .nekuriais klausimais 
straipsniukus, pakritikuoda
mas komunistų nekurtas 
klaidas. Jie žinojo senai, 
kad aš rašau, nes aš paklau
stas niekuomet nesigyniau 
ir nesiginu, nes ką rašiau ir 
rašau, tai teisybė, o ne me
las, kaip jie kad nori svietui 
įkalbėti. Bet juk čia ir ne ta
me dalykas. Centro Biuro 
tikslas, tai kaip pabėgti nuo 
bendro fronto, prie kurio jie

ilvojo “skymą,” kad rei- nuos lietuvišką judėjimą^ 
1 sudalyti apkaltinimą' mes nėišvystysime bendro 
Bis J. Buivydą, kad jį fronto ir toliau nenueisimi,

kaip Brooklyno 46 Ten 
Eyck streetas.

J. Buivydai

-»ivis” pasis a m d ę s 
^’a'Ti komunistus” ir jis 
airD>iž pinigus. Esą, ma- 
n? zm<a jam sakiusi, buk 
as gaurf - “Keleivio” už
mokėti u.sav0 raštus, kas, 
žinoma, njesa! Bet kam 
čia reikia Los Sufabrika
vo apka tinn ir aš jaU iš 
komunistų pal,os «auL»

P’ J(e’ dar JJ^uoda man 
^isę apeliuoti”*,aukštesnį 
K. P. centrą, kadnanp 
teisintų.” Ačiū tokia 
“malonę.” Jūsų maęs apl 
kaltinimai nėra jokie^kal- 
tinimai, tik šmeižimas iano 
asmens ir “Keleivio” rec.^. 
toriaus. Jeigu jums ištiki, 
■fonmą,.darbininku vieni.
LP T^l uis riirprm-nof ' no J J L 1^ave. * 1 ‘ e

Adomo Nuodėmės.
Kas išpirko žmoniją is Ado; 

mo nuodėmių, Kristus 
ar Velnias. *

Kuomet Kristus vaikščio
jo žiemėje ir skelbė savo 
mokslą, jau tuomet Velnias 
žinojo, kad Kristus yra Die- 
yo sūnūs; žinojo _ ne tik jo 
dieviškumą, bet taipgi ir vi
są jo planą išganyt pasaulį. 

'Velnias žinojo, kad Kristus
norėjo- atpirkti žmonijąsa-

U, tai jus turėtumėt' ne 
“apeliacijos teisę” man siū
lyt, turėtumėt mane ir “Ke 
leivit” redaktorių ;

Sulyg šių dienų, dvasiškiy
ir . įve- m<\sj0 įr jų dirbtinių paša- 

cvH i/j—"y?; ,Pra’ kų, ^dinamų šventuoju ras- 
iirišaki^ pa<^ai et nerirat3 tu, Vonias darė viską, kad

• ' kuo dagiausia žmonių Sie
lų pasigauti į savo karalija. 
Bet ai* ištiheo taip baisus it 
klastingas tasyelnias buvo? 
Atrodę visai , priešingai!

Komuiistu partija turi 
gražiu tik.)^ bet gaila, kad 
Amerikos ietuviams komu
nistams vadovauja toks ---—m . —- 
žmogus, kaip A. Bimba. Jis Vietoj sielų gaudyme ir ša- 
yra ne vadas, bet savo šąli- vo šėtoniškos karalijos didi- 
ninkų negraži darbelių nimo, Velnias apsėdo Judą, 
baltintojas. Pavadžiui, nu- kad šis išduotų Kristų ant 
galėjus 1930 mtaįs “sklo- mirties. Argi tuomet Velnias 
ką,” artimas jo draugas j nežinojo, kad nukryžiuotas 
A—kas užsimanė msikra- Kristus atpirks savo i kai
tyti savo žmonos. limbos ■ čiomis ir krauju visus tikiu- 
vadovaujamas Centra Biu- čiuosius ir Velnias neteks tį 
ras įkalba jai, kad vazlotu sielų, kurias Kristus isga-- 
į Sovietų Sąjungą... “mųyLnys? Turėjo žinoti. • ;
tis.” Moteris išvažiąvo jr Taigi dabar klausimas, 
Bimbos frentas pasilii, dėlko velnias stengėsi už- 
“singelis.” Na, ar rimti žmo' kenkti pats savo bizniui? 
nės naudotų^ savo partijos (Dvasiški tėveliai mumsjto' 
autoritetą šitokiems tiks- '‘išaiškina; gal ir jie neži- 
lams? n.) Mano supratimu, Vęl-

Dabar kitas pavyzdis. Ke- praeidamas pragaro < f - 
H metai atgal dažytojai turėjo sutrukdyt
(malioriai) paskelbė strei- išdavimą. Tada
ką, o vienas Biuro narys nu- “n®. nebūtų buvęs nu
eina streiklaužiauti. Komu- klV?!acis ir žmonija butiį 
nistų partijos eiliniai nariai PasiI1Kurieišpirkta, visi bu- 
jį sugauna ir reikalauja, W £a*'me- pragaran. . Vėl- 
kad jis butų nubaustas. Bet n!as puom' butų kuodau- 
Bimbą deda pastangų saVo ?laufla.,Pe-ęs. Bet, pagal 
narį išteisinti. Ir jis jį ištei- pyenhascio asakas> yeĮ. 
sino, nors vėliau Korn. Par- al?s aPKavo ąts save. Už 
tijos Centro Komitetas tą ^ai V1S0S clayatl»ę turėtų but 
streiklaužį vistiek nubaudė, dėkingos Šetoų nes tik 

. ' per jį jų dusiom?' fciJorė1930 metais Bimba pats dangaus karalystė S 
išprovokavo ‘ skloką ir Simano i Į
dorerp 11 Pinispika kuris 117 * i

tijos Centro Komitetas tą

išprovokavo
dergė L. Prūse i ką, kuris už_________.
Bimbą yra daug daugiau KOKIA KALBA C E AM
apsišvietęs, gabesnis ir inte- 
ligentiškesnis. Bimba pri
mygtinai tvirtino, kad Pru- 
seika esąs “iš 
niekšas.” 
bet koliojimas. 
žmonės taip daro?

BERLAINAS KALBASI 
SU HITLERIU.

Anglijos premjeras Cham-
- m užgimimo beriamas tarėsi su Hitlerio 
, Ne aigumentai, perejtą sąvaitę ir šią sąvaitę 
oiimas. Ar rimti vėl turės su juo pasikalbėji

mą. Gal kai kam įdomuzi-Bimba taip pat elgiasi ir no*. kokia kalba jiedu kal. 
manim. Bet mano nozici- ,_ • .su manim. Bet mano pozici

ja yra kitokia negu L. Pru- 
seikos ir kitų. Aš esu dirbtu
vės darbininkas ir aktyvus 
unijistas. Mane žino Brook
lyno lietuviai ir už mano 
veiklą jie visuomet mane 
sveikina. Daugelis, tiesa, ne
sutinka su mano įsitikini
mais ir nusistatymu, bet jie 
žino, kad aš niekur ir nie
kam jokios skriaudos nepa
dariau. Jeigu apsiėmiau kur 
dirbti organizacijinį darbą, 
tai jis buvo atliktas nuo A 
iki Z. Tas mano rekordas 
buvo ir yra Antanui kaulu 
gerklėj. Todėl jis užsispyrė 
pašalinti mane iš partijos ir 
magaryčioms da apšmeižti. 
Jis tikisi tuo budi? ištrauk
siąs vuodegą iš bendro fron
to. Ar jam pavyks tai pada
ryti, parodys ateitis. \

Neviskas, kad paYtija 
prašalina narį iš savo tarpo. 
Prašalinimas narių iš bht 
kokios organizacijos turn 
turėti rimto pamato, o ne 
kerštu remtis. Manęs gi pra- 
šalinime yra A. Bimbos ker
štas, ir aš prašau eilinių Ko
munistų partijos narių ra
mumo. Tai ne K. P. kaltė,

basi. Kaip praneša Associa
ted Press, Hitleris kitaip 
nemoka, kaip vokiškai, f 
Chamberlai n a s vokiški 
moka labai mažai. Todėl 
vienas kalba angliškai, ant
ras vokiškai, o vertėjai j? 
kalbas išverčia. _ t • J ‘ 
30 DIENU KALĖJIMO UŽ

NUKANDIMĄ KATEI 
VUODEGOS.

Philadelphijoj policma- 
nas atvedė teisman Antonio 
Valenti vardu italą. “Ką jis 
padarė?” paklausė teisėjas 
“Jis nukando katei vuodt- 
gą,” paaiškino policmanas 
■“Yra įrodymas?” klausia to
liau teisėjas. Policmanas iš
sitraukė nukąstą katės vuo
degą ir padėjo prieš teise 
ją: “Štai įrodymas.” “Tne 
dešimts dienų kalėjimo,' 
pareiškė teisėjas Meyers.
PADIDĖJO AUTOMOB1-.

LIŲ GAMYBA. , , 
v Detroito žiniomis, pei eitą 
sąvaitę Jungtinėse Valstijo
se ir Kanadoj buvę paga
minta jau 20,390 automobi
lių,, prieš 1.6,100 sąvaitę at
gal.'; • '\ * t - ’ < ' 11
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Kaip Kunigai Smurtauja 
Fašistinei Ispanijoj

Varu privertė 2000 belais
vių valgyt komuniją.

Antonio Villapiana, bu
vęs Burgos mieste tribunolo 
sekretorius, rašo apie tai, 
kas dabar darosi fašistų už
imtose Ispanijos vietose, 
Štai žodžiai:

Tikrieji Ispanijos šeimi
ninkai, italų ir vokiečių ka
riai, kurie savo rankose turi 
gen. Franką, yra visiškai 
užimti kariškų reikalų; to
dėl kunigija yra visiška šei
mininkė vidaus politikoje. 
Jos Šūkis: “Kariuomenė do
minuoja liaudį, kunigija do
minuoja kariuomenės vado
vybę.”

“Padedant Dievui ir jo į- 
galiotiniui Frankui, mes lai
mėsime karą,” štai jos šūkis.

Kunigija dalyvauja viso
se kariškose manifestacijo
se, ji bet joms vadovauja: ji 
šventina ginklus ir karo gro
bį; ji ruošia “Te Deum” ir 
viešąsias pamaldas, kurių 
tikslas—ne taiką, bet Fran
ko priešų išnaikinimas. Stu
miama kruvino, atavistinio 
savisaugos instinkto, ji grie
žtai stojo liaudies priešų 
pusėn. Ne bažnyčia, bet sa
votiškas žemos rūšies tribu
nolas susiorganizavo ir vei
kia sukilėlių Ispanijoj. Už- 
silindusi už kariškos vado
vybės, toji klerikalinė orga
nizacija, kuri, be to yra 
stipri1-dar savo įtaka mo
terims kurios Ispanijoj 
yra jos .Socialinis ramstis — 
yra atsakinga už tuos “be
dievių, liberalų ir masonų” 
Sąrašus, mirusių už savo įsi
tikinimus.

Ji suruošė tuos pasibaisė
tinus “au-to-da-fe” Bilbaoj 
ir Kadikse; ji organizavo ir 
įkvėpė tuos veidmainiškus 
“dorybes ir padoraus apsi
rengimo’’ kryžiaus žygius, 
tubs' kryžidūs žygiuš; kūrie’ 
didelėmis raidėmis spaudo
je kursto, minią, kad ji im
tųsi tiesioginių žygių prieš 
“moteris, kurių drabužiai 
yra nepadorus ir “neįkvė- 
pią” pagarbos tuos kry
žiaus žygius, per kuriuos ra
ginta viešai kolioti moteris 
“be kojinių” (tie žodžiai y- 
ra Burgoso gubernatoriaus 
pereitų metų liepos 19 d. iš
leistame aplinkraštyje ir vi
suose tos datos laikraščiuo
se).
! Ta-pati bažnyčia, paga
liau, siekdama—juokingu 
budu — skleisti Dievo žodį, 
fuoš-ia nacionalistų pusės 
kalėjime tas kolektyvines 
papialdas ir išpažintis, ku
riose' priverstinai turi daly
vauti tūkstančiai kalinių at
sidūrusių už kalėjimo sienų 
dėl tų pat klerikalų ir Ispa

štai kokiais traukiniais vežiojama Čekoslovakijos kariuomenė. Vagonai yra šarvuoti ne
peršaunamomis plieno plokštėmis ir prie to da keistai-išmarginti, kad iš tolo sunku butu 

• pažinti traukinio pavidalą.

nijos reakcionierių aistros 
bei fanatizmo.

Vienoj tokioj ceremoni
joj, Burgose, teko dalyvauti 
ir man pačiam ir aš niekuo
met jos neužmiršiu. Vysku
po, visos aukštesnės dvasiš
kuos ir valdžios atstovų 
akivaizdoje kariškai išri
kiuoti ir aptverti iš visų ša
lių šautuvų vamzdžiais, ke- 
liatas tūkstančių kalinių tu
rėjo klausyti mišių ir paskui 
kiekvienam, be išimties, bu
vo suteikta šventoji komu
nija !... Kaliniai turėjo net 
išmokti mintinai keliatą 
maldos posmų, kurie buvo 
sugiedoti baikščių ir lyg iš 
po žemių balsu.

Ta laidotuvių giesme ne
išdils niekuomet iš mano at
minties. Dvejetas tūkstan
čių žmonių, prievarta nu
skustomis galvomis, apdris
kę, daugelis jų tarpe žiną 
greit susilauksią tragingo 
galo, visi kartu gavo (val
džia vėliau didžiavosi ir gy
rėsi tuo faktu) komuniją...

Siaubo pagautas ir pasi
piktinęs ašigalvojau, kad to
kie tikybiniai veiksmai per 
prievartą primesti tiems, 
kurie yra nuveikti ir kenčia 
kalėjimą, dėl savo kaip tik 
įsitikinimų, yra pati bai
siausia šventvagystė, pats 
šėtoniškiausias įžeidimas, 
kurį tik begalėjo išgalvoti 
ta kreivoji katalikybė. Tam, 
kuris savo kryžių nešė kaip 
karališkają vėliavą — prieš 
prievartą ir prieš nusikal
timą.

Kariai.
Vieninteliai tikrieji suki

lėlių pusės šeimininkai iki 
šiol buvo ir tebėra . kariai. 
Pasikeitė čia tik vienas da
lykas: jų tautybė. Pradžioje 
valdė ispaniški kariai, da
bar valdo svetimi.

Nacionalistų puseje visi 
civiliniai gubernatoriai, visi 
miestų galvos, visi įgalioti
niai ir visi, kurie eina ko
kias nors pareigas ar turi 
kokią nors valdžią, yra ka
riai. Nacionalistinėj Ispani
joj kas ne karys—tas niekas.

Net ir tie, kuriems suteik
ta kuri nors galia—silpnas 
atspindys tos, kurią jie turė
jo anksčiau, priversti leisti 
ją patvirtinti kariams. Taip 
yra, pav., su buvusios teis
mų administracijos perso
nalu.

Kilnotis iš vietos į vietą, 
keliauti—net musų jurisdik
cijos zonos ribose, mums 
neužteko įgaliojimo: reikė
jo dar iš karo valdžios gauti 
leidimą, kuris kas mėnesį 
buvo atnaujinamas ir pasi
rašomas generalinio štabo 
arba divizijos viršininko.

Šarvuotas Čekoslovaku Traukinus.

Leidimai ginklams laiky
ti, kuriuos respublikoj iš
duodavo mums vidaus rei
kalų ministeris, nuo sukili
mo pradžios atsidūrė polici
jos nuovados viršininko 
kompetencijoje. Pradedant 
pačiu tribunolo pirmininku, 
baigiant paskutiniu regist
ratoriumi, kiekvienas turė
jome gauti tą leidimą, kurį 
pasirašydavo mums civili
nės gvardijos puskarininkis, 
tūlas Lopez.

Oficiališkose manifestaci
jose garbės vietas užima vi
suomet kariškoji valdžia. 
Pradžioje eina pirmojo ar 
antrojo laipsnio kariai, pas
kui žemesni; pirmojo laips
nio civiliai pareigūnai eina 
tik po šitų žemiausiojo laip
snio karių.

Oficiališkasis gyvenimas 
civiliams pareigūnams bu
vo ištisa eilė apgalvotų, ne
siliaujančių pažeminimų. 
Bet užteko turėti tau kokį 
nors, kad ir menką, karišką 
laipsnį ir visi nemalonumai 
išnykdavo.

Nacionalistinės srities ka
rys gyvena “patriotinio” en
tuziazmo atmosferoje; visi 
karo vadai ir generolai pa
kelti į aukštesnius laipsnius 
ir gavo svarbias vietas. Dėl 
laipsnių, beje, išgalvota to
kia originali priemonė: 
kiekvienas karo viršininkas 
ar šiaip karininkas gavo pa
aukštinimą, bet savotišką; 
tikrumoje jo laipsnis aukš
tesnis nepasidarė, bet jis tu
ri teisę nešioti to aukštesnio 
laipsnio ženklus; taip antai, 
leitenantas gali nešioti ka
pitono ženklus, bet—užuot 
prisisiuvęs juos ant ranko
vės, jis prisisega juos prie 
kiūtinės. Algą jis gauna, 
tikrąją, kapitono.

Antra vertus, kiekvienas 
karininkas žino, kad bet ku
riuo pretekstu ar bet kuriuo 
motyvu surengiamose iškil
mėse, šventėse (pav., ita
lams pripažinus Franką, 
Gvatemalos pasiuntinio at
vykimas, šv. Jokūbo die
na...), Salamanka paskelbs 
bendrą visų pakėlimą į auk
štesnius laipsnius — už at
skirus kario nuopelnus kare 
ir už bendrą visos kariuo
menės karžygiškumą kovo
je su priešu.

Kasdien išdalinama po 
didžiausius kariškų kiyžių 
ir pažymėjimų, kasdien tei
kiama begalinis skaičius pa
gyrimų; “Vyriausybės Ži
nios” kiekviename numery 
skelbia ilgiausius karinin
kams duotų dovanų ir pažy
mėjimų sąrašus.

Šv. Ferdinando laurai,

KELEIVIS, SO. BOSTON
puikus ordinas, kuris anks
čiau mus visus labai nuteik
davo ir jo dėvėtoją versda
vo gerbti ir juo gėrėtis, da
bar neteko visos savo ver
tės, nes dabar maža beatsi- 
ras karininkų, kurie to ordi
no neturėtų. Lauius gavo 
kiekvienas Toledo Alkaza- 
ro gynėjas, visa Oviedo įgu
la, visi, kurie buvo įsistipri
nę Santa Maria de la Cabe- 
za bažnyčioje ir tt. Sarago
sos miesto taryba paprašė 
net, kad tą ordiną suteiktų 
ir... švenčiausios panelės iš 
Pilaro stovylai!... Sakyda
mas tai, aš visai nemanau 
juokauti; mano tikybiniai 
įsitikinimai neleistų man 
panašių dalykų prasimany
ti; čia minimas prašymas 
buvo paskelbtas savo laiku 
visuose Saragosos laikraš
čiuose.

Nacionalistinės pusės ka
rys yra žmogus patenkintas. 
Jei kas laukia, kad jis galė
tų nuo sukilimo atsimesti ar 
pasipriešinti savo valdžiai, 
tai jis apsiriks. Aš, žinoda
mas kaip kariai čia įsitaisė 
ir kaip jie gyvena, tvirtinu, 
kad to nebus. Šios zonos ka
riai pasiliks ištikimi sukili
mui ir laikysis savo vietų, 
kol... kiti, stipresni ir dau
giau už juos Ispanijoje val
džios turį kariai, vokiečiai 
ir italai, kurie beje irgi nėra 
blogai įsirengę ir skurdo čia 
nemato, juos išstums iš jų 
patogių pozicijų... Tas pro
cesas yra jau prasidėjęs ir 
jis plėtojasi didėjančiu grei
čiu.

MEDIS, KURIS DUODA 
PAUKSNĖS 8,000 ŽMO

NIŲ.
Chico, Ual.—Šis miestelis 

gali pasididžiuoti turįs di- 
džiausį ąžuolą visame pa 
šauly. Tas ąžuolas yra 28 
pėdų storio, 100 pėdų aukš
čio ir tiek išsikerojęs, kad jo 
pauksnėj gali sutilpti apie 
8,000 žmonių.

NAUJA VAISTU 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 
popierini dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth'S!. So. Boston, Mass.

ŽMOGAUS SVEIKATA 
IR LINKSMYBĖ

Priklauso nuo supratimo ir išpil 
dymo gyvenimo pirmų įstatymų. Ne
sveikata, nelinksmybė, neramumas, 
rūpestis ir abelnai visokia nenorma- 
lė padėtis, tai klaidingas pildymas 
tvėrimo galybės pirmų įstatymų.
Jeigu nesveikuojat, rašykit DABAR 

išaiškinimui jus padėties. Kaip su
prasite savo gyvenifno klaidas, bus 
lengva išpildyt jus aukščiausius gei- 
davimus ir įgysite sveikatų ir links
mybę. (2)

Jos. Matukaitis, BP. D.
377 South Street, Bristol, Conn.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10-iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

PAGAUNA 34,000,000,000 
SVARŲ ŽUVIES.

Žvejybos Biuras Wash
ingtone skelbia, kad kas 
metai pasauly pagaunama 
34 bilionai svarų žuvies, 
kurios piniginė vertė sie
kianti $744,000,000. Dau
giausia žuvies išima iš jūrių 
japonų žvejai.

PASIKORĖ 76 METŲ 
SENIS.

Gruzdžių miestelyje savo 
daržinėje pasikorė 76 metų 
amžiaus Levas Gilelis. Prie
žastis nežinoma, bet kaimy
nai sakosi pastebėję pasku
tiniu laiku nenormalumo 
reiškinių.

KLAIPĖDOJ APDEGĖ 
“UNIONO” FABRIKAS.
Rugsėjo 4 dieną Klaipė

doj buvo užsidegęs “Unio- 
no” fabrikas, kuris gamina 
trąšas ir priklauso Štetino 
vokiečių trustui. Vienas fa
briko pastatas sudegė, o ki
ti išliko. ‘

VĖL DEGĖ LlUBIČIŲ 
DVARAS.

Rugpiučib 22 dieną vėl 
degė Liubičių dvaras Kre
kenavos valsčiuje, Panevė
žio apskrity. Sudegė gyve
namas namas. Nuostoliu 
11,000 litų.. ■'

NUŽUDĖ ŽMONĄ IR 
PATS NUSIŠOVĖ.

Watertown, N. Y.—Štei- 
to policininkas Arthur 
Flynn pereitą sąvaitę čia 
nušovė savo 28 metų am
žiaus žmoną, o antiu šuviu 
susprogdė sau galvą.
Noriu susipažint su lietuviais

Gyvenančiais Dorchester, Mass., 
tarp Fields Corner ir Ashmont sto
čių. Taipgi Mattapane, ant Blue Hill 
avė. prie Morton street. Malonėkit 
parašyt man laišką, aš išlaidas su- 

l grąžinsiu. Aš. noriu ten susirast vie
tą apsigyvenimui. A. Gulben, (9) 
581% Millbury st., Worcester, Mass.

FARMAI PARSIDUODA
Taipgi mainyčiau ant mažos stuboi.

112 akrų geriausios žemės—juodže- 
mė su moliu, viskas .auga geriausiai. 
20 akrų dirbamos, 30 akrų gero miš
ko, 10 akrų ajfaltos, du upeliai teka 
per ganyklas, žemė lygi, triąbos ge
ros. 2 barnčs, 50 tonų Šieno, didelė 
stuba. 40 akerių apsėta kviečiais ant 
pusės. 3 mylios nuo mieštuko, busas 
paima vaikus iš namų, cementinis 
kelias eina palei farmą. Parsiduoda 
pigiai, klauskite laišku. (9)

CHAS. BALTUSNEK, 
Madison Co., Munnsville, N. Y.

Parsiduoda F arm a
Gražiausia Farnia visame State, 

117 akerių, yra gero miško vertęs 
apie $7,000, budintai, yra ir gyvulių. 
Puikioj vietoj, teka upelis ir šaltiniu, 
prie pat Hudsorto miesto, tarpe dvie
jų parkų. Kaina $18,000. Jnešt apie 
$8,000. Farmos tikroji vertė apie 
$30,000. Savininką galite matyti bile 
laiku. PETRAS ČAPLIKAS (0) 

157 Broadway; So. Boston, Mats.

Labai Žema Kaina
Parsiduoda 3 akeriai geros žemės, 

8 kambarių stuba su rakandais, skie
pas, malkinyčia, šulinys prie durų, o 
antras šulinys daržams. Tvartas 
30x35, stogas blakinis, daug vaisinių 
medžių. Prie cementinio kelio, 5 blo
kai iki ežero, 2 mylios į miestą. Dau
giau paaiškinsiu laišku. (0)

G. M. Kanton, K. Di 3, 
Richfield Springs, N. Y.

Pigiai Farmos Parsiduoda
1) 10 akerių geros žemės, budinkai 

prasti. Kaina. $110. 2) 60 akęrių, ge
ra žemė. $700. (Vienas miškas ver- ■ 

I tas $1000.). 3) 135 akerių labai ge- | 
ros žemės, budinkai visi geri, didelis j 
sodas, apie 200 vaisinių medžių, prie l 
steito kelio, miestan 5 mailės, kaina I 
$3,700. Svetimtaučių apgyventa. Dau
giau informacijų norint, klauskite:

i Paul Katrunas, - v '(9)
' ■ Box 179, Bainbritjge. Ohio.

Penktas Puslapis

Čekoslovakija Pasiruošus.

Čekoslovakijos prezidentas Banes (su skrybėlė) ir vyriau 
sis čekoslovaku armijos Vadas gen. C; I. C. Krejc stebi sa
vo kariuomenę žygiuojant j frontą. Pereitą savaitę Čeko
slovakija pašaukė prie ginklo visus atsarginius, kas suda
rys apie 1,200,000. Sakoma, kad Fiitnčuzija ir Anglija 
patapiusios jai skelbti visuotinę mobilizaciją. nes Hitleris 
stato jai yiš naujų reikalavimų. ' ;

PAJIEŠK0JIMA1
Veronika Antanaitytė pajieškau 

draugės Veronikos MATUZEVICIU- 
TĖS iš Klovainių valsčiaus. Mes kar
tu atvažiavome į Ameriką, ji nuva 
žiavo į Chicagą, III., dabar kur ji gy
vena—nežinau. Aš turiu svarbų rei
kalą jai pranešti. Kas žino prašau 
pranešti jos adresą.

Mrs. Veron. Godikienė
13619 Glenside Rd., Cleveland', Ohio.

Pajieškau dėdės PIJAUS JANKE
LIŪNO, paeina iš Gražiškių vaisė., 
Vilkaviškio apskr. Aš turiu svarbų 
reikalą, prašau dėdės atsišaukti, ku
rie žinot kur randasi, malonėkit pra
nešt jo adresą. (1)

Uršulė Jankeliunaitė
617 Metropolitan avė.,

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Jurgio PUPIENIO iš 
Lietuvos paeina iš Sodeliauš kaimo, 
Juodupės vaisė, (seniau Rokiškio 
vaisė.). Žinome kad gyveno Chicago- 
je per daug metų. Kas žino kur jis 
randasi malonėkite pranešt jo adre
są, arba lai pats atsišaukia. (0) 

Kastantas Simkonis
38 Union st., Cambridge, Mass.

Pajieškau Vinco ir Damino STA
NEVIČIŲ, paeina iš Padangės, Dau
gų vaisė., Alytaus apskr. Kurie ži
note kur jie randasi, malonėkite pra
nešt. (1)

Vytautas Baranauskas
Box 294, Cohasset, Mass.

Pajieškau Onos MAČIULAITIE- 
NES, ir Matiošiaus MAčIULAlčIO. 
Man išvažiavus į Lietuvą 1913 m. 
juos palikau Penns Station miestely. 
Dabar sugrįžus man vėl į Ameriką 
norėčiau juos susirasti. Kas žinot kur 
jie gyvena, prašau pranešti man jų 
adresą, busiu labaj dėkingas. (0) 

William Dominikaitis
% Mr. Jeffords, Glen Riddle, Pa.

Pajieškau mano tėvelio ANTANO 
VASYLIAUS, paeina iš Užvenč.o 
vals., Daugyietų kaimo; gyvena Ame
rikoje. Pajiešau Antano ir Juozo Sto
nio, tai mano švogeriai, paeina nuo 
Užvenčio, Daugvietų kaimo. Kurie 
žinot kur jie randasi, malonėkite pra
nešti. Antanas Vasylius (9)

C. Linch 3752 Nueva Pompea, 
Buenos Aires, Argentina.

Pajieškau brolių Jono ir Juozo 
ANDRUŠKEVIČIŲ, paeina iš Su
valkijos, Skcrdupio kaimo, Veiverių 
parapijos. 28 metai kaip Amerikoje, 
gyvena apie Brooklyn, N. Y. Kurie 
žinot malonėkite pranešti arba jie 
patįs lai atsišaukia. Jūsų sesutė Ma
rijona Andruškevičiutė. Adresas: (0) 

Mrs. Mary Bilienė
4815 Scotten avė., Detroit, Mich.

APSiVEDIMAl.
Pajieškau apsivediniui draugės 

tarp 45 ir 60 metų, aš esu 51 nietų, 
tunų farmą 40 akerių, su visais bu- 
dinkais ir sodas. Kuri mylėtu gyvent, 
ant farmų, malonės atsisauk’. Jeigu 
ir vaikų turi. Pageidaujama kad tu
rėtų kiek pinigų. Prašau ir paveiks
lą prisiųst, reikale sugrąginsiu. (9) 
J. S. 2421 — 23 st., Detroit, Mich.

Aš esu singelis vyras 40 m. am- 
čiaus, nepijokas ir nerūkau. Aš my-1 
liu farmos gyvenimą ir norėčiau su-- 
sipažinti su moteria, kuri užlaiko 
farmą ir kuri nori apsivesti. Aš tunu 
susitaupinęs biskį pinigų. Malonėkit 
kreiptis: W. K. (9)

3 Waltham Street, Boston, .Mass.

PAJIEŠKAU GASPADINES 
Namus prižiūrėti; vienam nusibodo, 
norėčiau susirast sau draugę apie 4u• 
metų amžiaus. Mergina ar našle be 
vaikų malonės susipažint. Su pirmu 
laišku prašau prisiųst ir savo pa-: 
veikslą. . W. Pikužas i ■ (0) j
P. O. Box 52, Benningtoti, N. H. i;

Išsirandavoja Storas
Ir kambariai gyvenimui sykiu su 

storu. Store visi įtaisymai. Storas 
tinkamas visokiam bizniui. Labai ge
ra vieta gasųlino steišinui. Nusin.a 
nantis žmogus apie tokį biznį; galė
tų daryt gerą gyvenimą. Renda labai 
pigi. Vieta King st., West Hanover. 
Mass. Klauskit pas (0j

Povilas Kairis
Circuit St., West Hanover;' Mass;

MOSTIS NUO ROMATO.
John’s Remedy mostis, stebėtinai 

greit prašalina kaltunimus, nervą ir 
visų kitų sąnarių skaudėjimus. Tūks
tančiai pasiliuosavę nuo Romatinių 
Skaudėjimų, pataria ir kitiems var
toti tik JOHN’S REMEDY MOSTĄ 
Jeigu kitos mostys jumis nepatenki
no, kodėl nebandote šią mustį, kun 
yra viena iš geriausių vaistų nuo 
Romato. Kaina $1.0(1 ir 50c.

NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ 
VENTROLA: Sugydo vidaus orga
nus, išvalo gasus. Panaikina skaudėj 
jimą po krutinę. Paskatina prie ape
tito, atgaivina mažakraujus ir sukę-' 
lia energiją prie vyriškumo—mote
rims reguliuoja laiką. Kaina $1.00, 
išbandymui 25c. Agentams duodame' 
nuolaida. (2)

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117, PLAINSVILLE, PA.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Parsiduoda 5 akeriai žemės
Gera vieta mažai farmukei arba 

vasarnamiui. Parsiduoda labai pigiai, 
Norwell’e, Mass, netoli cementinio 
kelio No. 3. Klauskite pas

William J. Gasiunas,
P. O. Box 13, West Hanover, Mass.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton-i 
galviai ir balt-1 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą, 

GEO.
BENDORAITIS

520 Wilson St., 
tVaterbury, Conn.

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
. I

Ir Tamsta prisidek prie šio 
didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausį ir didžiausj Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SUV. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTU1!.

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

NAU J IENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO,. ILLINOIS.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BON KŪTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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Partneriams Pa- I 
tarimai.

Kuri Iš Jų Gražiausia?

HumoristikaLAIKAS VYNĄ DARYTI. 
Keliatas žodžių apie vyno 

mieles.
Jau daugelis ūkininkų 

lį spalvų moka savo reikalams pasi
gaminti naminio vyno iš ub- 
gų ir vaisių. Kartais pasitai
ko pagaminti tokio gero vy
no, kad jis nei kuo nesiski
ria nuo brangių reklamuo
jamų parduotuvėse vynų. 
Bet dažnai pasitaiko, kad 
vietoj vyno gaunamos ko
kios tai drumzlės be aroma
to—raugas. Kad padaryti 

Semeliš-'^.^ nereikia ypatin- 
----------- , reikia tik pa-

SIULOMA ŠAUKTI LIE-i lės su pirštinaitėm ir diržu.1
TUVIŲ MOTERŲ SU

VAŽIAVIMAS.
Drg. K. Petrikienė, pasi

tarus su p-le M. Gudzins- 
kaite, nutarė, jog reikia šau
kti lietuvių moterų suvažia
vimas, jei tik bus užtektinai 
tam pritarėjų. Jos mano, 
kad toks suvažiavimas yra 
reikalingas tam kad sutrau- ŽMONA NEPATIKO, 
kus visų srovių lietuves mo- niisi^iidf
teris bendram visuomenės, NUSIŽUDĖ,
darbui dirbti. Suvažiavimas! Budzilų kaime, L-___ _ .. ..
turėsiąs būti nepartinis, ir kiu vals./gyveno pil. A. S., g0 f^pjnno, 
jame keliami ir svarstomi : vedęs antrą žmoną. Nors jjg vaGoti mieles vynui dalyti, 
klausimai turės liesti vien | su antraja žmona šiaip taip Iš kur mielės atsirado ji 
moterų visuomeninį gyve-; sugyveno, bet vis atsimin- kas jos yra? Mielės yra bak- 
nimą. davęs pirmąją žmoną ir, ją terijos arba maži gyvunė-

To sumanymo reikalu J atsiminęs verkdavęs. Kai-1 liai, kurie įžiūrimi tik pei 
drg. Petrikienė išsiuntinėjo : mynams sakydavo, kad pa- padidinamąjį stiklą (mik- 
visoms žymesnėms musų sidarysiąs galą. Šiomis die-' roskopą). Mielių bakterijų 
veikėjoms laiškus su prašy- nomis tas pilietis miške ras- yra visur: 
m u išreikšti savo nuomonę, tas nusintlodijęs kreolinu.

Taipgi labai madoj šlėbės 
I išsiuvinėtos visokių spalvų 
smulkiais karoliais.

j Visokie blizgantįs papuo
šalai, kaip tai špilkos, bran- 
zalietai, auskarai, žiedai, ir 
kiti blizgučiai taipgi šįmet 
madoje.

TAI

veikėjoms laiškus su prašy-

ir, jei pritaria suvažiavimui, t 
apsiimti į komitetą suvažia
vimui šaukti. Ji taipgi pa
tiekia projektuojamam su- 
vužiavimui ir programą, ku
ri, žinoma, pirm seimo, jei 
jis įvyks, bus visų laikraščių 
“Moterų Skyriuose’’ išdis- 
kusuota, dapildyta arba ir 
pakeista.

Suvažiavimas patariama 
šaukti New Yorke, kur bus 
Pasaulinė Padera, bet galu
tinai šį klausimą nuspręs 
moterų komitetas.

Atstovės suvažiaviman 
busią kviečiamos nuo įvai
rių draugijų, pavienės, ir 
nuo laikraščių.

Ar proponuojaman suva
žiavime yra manoma steigti 
stipri, pastovi lietuvių mote-1

KRAPAI.

ore, dulkėse, vi
sokių daiktų paviršiuje, y- 
pač ant vaisių ir uogų. Bet 

Išių bakterijų nėra vaisių bei 
viduryje, todėl jie

].os buvo vartojami beveik 
išimtinai tik agurkų raugi- 
nimui; bet paskutiniais lai
kais geresnių viešbučių vi
rėjai ir namų šeimininkės, 
U. S. Agrikultūros departa
mentui patariant, pradėjo 
vartoti krapus visokio mais
to prieskoniams su labai di
deliu pasisekimu. Panelė 
Miriam Birdseye, Agrikul
tūros Departamento narė, 
pataria virėjoms vartoti kra
pus ir jų sėklas sunkose prie 

rų organizacija, ar tik šuva-k žuvi arba H 
ziavusios moterys pasikal- b ti mėsa ar įuvį 
bes, pąsidahns mintim ir kiai/lapais fbei sėklom, ir 
vėl issiskirstys, laiško auto- ž i]ti fštirpytll karštu s’vie.

Krapu lapai ir ju sėklos,U0§Xl Y^uiyje, 
pradeda but vis daigiau ir augdami ir nerugsta. Bak- 
daugiau vartojami kaip ^ia ganiausių. Vie- 
prielkoniai. Iki šiol, ypač n0.s.^ padeda is cukraus 
Amerikoje, krapai ir jų sėk- spintą daiyti, kitos .actą,

čia matome keturių miestų išrinktas gražuoles į Atlantic 
City kontestą, kur kas metai rudenį yra renkama ‘‘Miss

rė aiškiai nepasako.
Linkime sumanytojom 

kuogeriausio pasisekimo.

TRIJUKŲ MOTINA 16 
METU AMŽIAUS.

Steubenvillėj, Ohio, 
metų Virginia Grimm 
gimdė trijukus, vieną vaiką 
ir dvi mergaites. Jie visi 
kartu svėrė 15(4 svaru. J au

lo 
pa

DZŪKO MONOLOGAS.
Rašo dzūkas monologą
Apie vieną gražią bobą. 
Jus čia turit gerą progą 
Paskaityt šį monologą.
Dzūkas šoka ir dainuoja, 
Savo bobos daug neboja. 
Vieni metai nepranyko 
Ji daug kartų jį paliko.
Dzūko puiki moteriškė,
Bet jai trūksta ko nors biski.
Ji perdaug draugų turėjo
Ir visus mylėt norėjo.
Kartą dzūkas ėmė bartis, 
Kad neitų su Barbe tartis; 
'Bet tas poniai nepatiko, 
Tai ir vėl dzūką paliko.
Dabar sunku jai sugrįžti: 
Dzūkas turi skaudžią rykštę. 
Barbei irgi širdį skauda, 
Net abidvi balsu rauda.
Ta Barbukė, tai jos draugė, 
Jos abidvi snapsą raugė.
Tą Kuršėnų ponią gražią

w. j Su karvutėm laive vežė.
J. T. Kibartui. — Kiek KaiP tik šion šalin atvyko, 

mums žinoma, Petras Cvir- ^u^aus, bet dantl^ vpaliko’u. 
ka yra apie 28 metų am- r'"1 
žiaus vyras, kilęs nuo 
liuonos.

Kastanto Kaziui. —“Ma
fijos vardu vadinosi italų 
teroristų slapta organizaci
ja Sicilijos saloje. Dabar 
ji jau išnaikinta.

Jaunam lakūnu’. — 1937 
metais Jungtinių Valstijų

Labiau serga ant rytojaus.
Tris metus vyrų jieškojo, 
šunelį rankoj vedžiojo; 
Jonas buvo jai patikęs, 
Nes nebuvo kokis šmikis.
Antras buvo ir nebrokas, 
Storos lupos ir paliokas. 
Dar ir trečią jai prisuko— 
Tai nedidelį Stepuką;
Su 'Stlvib vestis ketino, 
Tas ją per metus maitino; 
Bet ji Styvio nemylėjo, 
Tiktai turto jo norėjo.
O kaip jis to jai neužrašė, 
Styvį iš stubos išprašė. 
Dabar sako: “jau nelauksiu, 
Vėl tą kvailį pasigausiu.’’ 
Jeigu šito nepagautų, 
Tai pas Barbę tuojaus mautų. 
O su Barbe ir pas trečią— 
Taip kišenius vyrams krečia.
Pirma vyrą nors mylėjo, 
Bet spitunu galvon dėjo. 
Tankiai šaukė: Stepon, dūšia, 
Bet per nosį visad mušė.
Kai pamylo burdingierių, 
Pylė vyrui per kalnierių. 
Dabar musų leidei bloga, 
Jisai turi kitą bobą..
O Jokūbas iškeliavo, 
Nes jo pinigus išgavo.
... Da nebaigtas monologas: 
Dzūkas laukia kitos progos.
Jeigu šitas but neaiškus, 
Kitan dėsiu josios laiškus; 
Jos paveikslą padarysiu, 
Monologe patalpysiu.

Wm. Rakauskas.

trečios įvairių rūgščių ir tt.
Darant vyną, į sunką pa

tenka įvairių bakterijų. Iš 
tų bakterijų įsigali tos, ku
rios turi patogiausias sąly
gas daugintis. Prie gerų są
lygų, dažniausiai viršų pa
ima bakterijos padedančios 
spiritą gaminti. Jei sunką 
pastatytumėm kur nors šal
toj, drėgnoj vietoj, kur trau
kia įvairios oro permainos, ------- > --------
tai gerosios bakterijos ne- rarn vynui padaryt, 
pradėtų veikti ir vynas su
gestų. Tuomet įsigalėtų vi
sokios nepageidauj a m o s 
bakterijos ir mes gautu- 
mėm ne vyną, bet actą ar 
kokias drumzles, kurias rei
kėtų išversti laukan.

Tarp gerųjų bakterijų yra i 
ir tokių, kurios priduoda vy- į puršk drapanas liavendros 
nui tam tikrą kvapsnį, “bu-'aliejum (oil of lavender), 
kietu” vadinamą. 2. Kadangi uodai labai

Bet ne ant visų uogų to- mėgsta pulti kojų riešus 
kių bakterijų yra* Todėl iš (ankles), tai patartina užsi-, 
bet kokių uogų vyno negali- i dėti dvi poras pančekų va
rna ir

uogių. Vynuogėms jų nerei- l REDAKCIJOS 
kia, nes vynuogės pačios 
turi mielių.

Darant vyną reikia žiūrė
ti, kad ir bačkutė butų švari. 
Jeigu ji bus pripelyjus, tai 
vynas atsiduos pelėsiais ar
ba ir visai suges.

Švara ir tinkama tempe
ratūra, tai dvi sąlygos ge-

ATSAKYMAI
L. C. Burbienei. —Vokie

čių Romos katalikų yra ga
na daug. Bavarija yra tirš
čiausia katalikais apgyven
ta Vokietijos dalis.

J. T. 1
. Dabar dantys gražus, balti, 

Vg. Treti metai kaip sukalti.
Dantys iš gero metalo— 

1 Net liežuvis jos pabalo.
Ir gerai jie sustatyti, 
Juos nelengva išbarstyti.

r Su tais dantims jai ne striokas: 
Su ja eina jau paliokas.

I Ji palioką paviliojo, 
Pas jį tris naktis nakvojo. 
Ji geriau nebūt laimėjus. 
Jei dantų nebūt turėjus; 
Jų nereikia brušiu trinti. 
Gali muilu nušvarinti.
Jų nevalo pakol šviesų, 
Nes jie yra ant zovie.sų. 
Jos krūtinė tartum levo. 
Kraipo galvą kaip ne savo. 
Ji po Brodvę tankiai lankos, 
Ir ambrelis vis ant rankos. 
Gali plaukt kaip Nojaus laivas, 
Nes abidvi kojos kreivos.
Jos veideliai išrašyti, 
žili plaukai nudažyti— • ‘
Kad akinius nukabytų, 
Daug vyrų pasibaidytų. 
Ji Saubostone gyvena, ‘ , 
Ant kampų dažnai trepsena; 
Kaip tiktai sušąla kojhs, 
Moterėlei tad pavojus: 
Kraustosi į kitą stubą, 
šaukia “daktarą”'iš kljubo. 
O kai atein “gydytojau,” 
it1''_________ :___ :___ i------

KAIP APSISAUGOT NUO 
UODŲ ĮKANDIMO.

Kanados daktarų draugi
jos Žurnalas pataria gintis 
nuo uodų sekančiais bu
dais:

1. Išsitrink plaukus ir api-
stu ar kitais riebalais, kad 
iššaukus malonų 
kvapsnį ir skonį.

Krapai taipgi daug sko
nio priduoda keptiem kiau
šiniams, kiaušinienei, vir
tom ir žaliom daržovėm (sa
lads), ir nekurtom sriubom.

Tiems, _ kurie turi kiei< tėvijų daugiausia buna ant įeinant j giną.
nors žemės, patartina au- vynuogių; dėl to iš vynuo- 3. Veidui apsaugot, išsi- 

gių ir buna geriausis vynas, trink gvazdikų aliejum su 
” " ..................... . ” ‘ ’’ r ' > in

krapų

nutis jų tėvas yra troko ve- ginti krapų, nes jų lapai

f)d J | T_ . . ® • • •susi Komercijoj Departamente 
' 1 buvo užregistruota iš viso 

117,379 kvalifikuotų lakunu 
ma ir padaryti. Tokių bak- žiuojant ant pikniku arba H’ S»430 visokių oi laivių, ne- 
, ■■ j • v x „.-„„„u ; " eknifnnt armims ir laivvnotenjų daugiausia buna ant einant į gi 
vynuogių; dėl to iš vynuo- 3. Veidt

• • • j m- i^us §eilas prieskonis vasą- ^aį vynuoges sutraiško, tai I lanolinu (oil of cloves 
Kūdikiai gimdo kūdikius, rai, o sekios žiemai. !bakterijos, kurios buvo antUanolin).

ir net po tris iš karto, ir vis 1 - . . i . . . ....
paprasčiausių skurdžių šei
mose, kas jiems reiškia dar 
daugiau vargo ir skurdo.

Ar Buvo Kristus?
( Išėjo iš spaudos nauja knyga, 
I MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai 
tapo Dievo sunumi..

TIKIME | KRISTŲ, 
žinoti kaip įnytai apie Kristų 
rė. Žinosite kaip krikščionys 
Virto', nuo pagonų pasakų apie 
Kalėdų ir Velykų šventes, 
krikščionys vadina pagonis 
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 

, jisai buvo nukryžiavotas.
. . .... MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu-Kjtos koklOS SpalVOS. VlSLri III puslapių. Kaina tiktai 35 cen- 

hnvL i vmmulnc cnalvoc-b11, Galir
pas

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

CHICAGO. ILL.

:■ NAUJOS MADOS.i
Į Ši rudenį yra labai madoj 
nešioti tik dvi spalvas. Jei 
jūsų, šlėbė ir žiuponas juo
dus,, tai jūsų skrybėlė ir če- 
yerykai turi būti kitos spal
vos. J eigai ir čeverykai juo
di, tai bent skrybėlė, piršti
naitės ir rankinukas turi but

buvo įdięvintas, 

todėl

ir kaip

1 turime 
susida- 
pasisa- 
Kristų, 

o dabar 
bedie-

uogų žievės, patenka į sun- 4. Jeigu uodas įkanda, 
ką ir tenai tuojaus pradeda , tuojaus uždėk vandeniu 
savo darbą — vynas tuo-1 praskiestos amonijos, arba 
jaus pradeda putoti ir fer- j nestiprios skalbiamos so- 
mentuotis, jei tik jis bus šil- dės, arba muilo su actu. Per
toj vietoj pastatytas. Tinka- piautas pusiau ■■ svogūnas 
mam vyno įrugimui reikia taipgi sumažins niežėjimą, 
tarp 75-80 lapsnių šilimos.) 5. Jeigu uodo "įkąsta vieta 
O kai pabaigia putot ir rug- labai skauda; *ųždėk jodi- 
ti, tada reikia pastatyt vė-, noą s^^ličerimyi 
sion vieton, kad nusistovė-1 - ‘

skaitant armijos ir laivyno 
lėktuvų. Vėlesnių žinių ne
turim.

f
N. Skirgaliui. — Pagal 

prof. Herberto Spindeno te
oriją, pirmieji žmonės atke
liavo Amerikon apie 2500 
metų prieš Kristaus gimi
mą. Indijonai, kuriuos; Ko
lumbas čia atrado, nėrajšios 
šalies produktas,'-sako prof. 
Spinden; jie es4 atvykę iš 
Azijos.

PALANGOS DAINUŠKA.
Vai, Jurgutėliau, kas dabar žino, 
ar čia Palanga, ar Palestina?
Pliaže, pušyne, parke ant tako 
šimtu procentų rusiškai šneka.
Tyli žemaitis, krapšto pakaušį 
ir savo pačią kartais paklausia:

I “Vai, 'JurgutėliaU^ kas. >
I . i/^bar^no^

•1 Ar čia, Palanga, ar'T’alestiha?”
Palangos Palangis.

) ; Iš “Kūntaplio.”
. ■ ' -■«

Lengvas Budas 
; Išmokt Ąngliškaibivll VlcLUll, llUolMUVC" —. ' <■ 'į----------------- Į XO111VJVK

tų. Apie Kalėdas ji reikia i LIETUVIU' LAISVES MY-[. Rankius reikalingiausių žodžių ir 
nutraukti. ir sukritusius ant LĖTOJŲ DRAUGIJA <7eangvaibir1^Prinuma“ Tad’kM? 
dugno tirštimus išmesti. * WAUKEGAN, ILL !nas gali greitai išmokt kalbčt angliš-

drabužiai vienodos spalvot u 
labai nemadoj. Geriausia 
yra suderint skrybėlės spal
vą su čeverykais, ar skrybė-

__ ________________ Bačkutę švariai išplauti" ir 
ma gauti "Keleivio" afise ar-. supilti atgal. Tegul

ta čia p-lė Marion Rosammond, kuomet ji buvo iš
rinkta Long Beach konteste kąip kandidatė į Amerikos 
gražuolių žvaigždes.

valdyba i938 metams.
A. Bilvihakas — pirmininkas, 

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

906 Prescott St- Wdukegnn, 111.
Suzana Gabris—nutarimu rast'.’ 

730 McAlister ave., Waukegan.
Emilija Kernagis—turtų rašt. 

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

72G — 8th St., Waukegan, III.
Kasos Globėjai:

Petraitis,

i vėl stovi ■ nejudjnąmas iki j 
(pavasario. Bačkutė turi but! 
pilna ir gei'ai užkalta, kad1 

 oro ueįneitų. •' ,
Bet grįžkim da atgal prie 

tų bakterijų, apie kurias 
aukščiau kalbėjom?Kaip sa
kėm, kącl vyno -kvapsnis ir 
net skonis priklauso nuo , 
bakterijų, arba, tiksliau pa
sakius,; nuo mielių. Chemi-, 

. : kai dabar jau išmoko paga
minti tų mielių atskirai. Yra 
jau net tam tikros kompani
jos, kurios tas mieles bei! 
bakterijas augina iš visokių 
vynuogių ir parduoda jas Į 

atskirai. ( ____
Tu mielių pagalba dabar j <ai tiki į visokius prietarus, 

galima pasigaminti vyno ; 
kokio tik norima. Daleiski- 
me, mes norime pasidaryti 
vyno, kuris turėtų “Mala
gos” skonį; tokiam atsitiki
me mes turim gauti “Mala
gos” vyno mielių. Įdėjus tų 
mielių net ir agrastų sunkon 
išeis vynas su “Malagos” 
skoniu ir kvapsniu.

Bet, kaip sakerh, tos mie
lės reikalingos tik tada, ka
da vynas daromas ne iš vyn-

J.

D.

kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 

| bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bąr- 

, zdaskutį, pas kriaučių ūę'tt. Su fdnę- 
tišku ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė , 

■jj] St. Michelsonas. Pusi,‘So. ..>-3&.

tšTIKIMAS ŽMOGUI
—Kūmai, kodėl tii visados 

užsimerki, kai gerivdagtinę?
I —Mat, aš savo Wfiai priža
dėjau nei akimis -jiepažiurėt į 
degtinu. ■ j'*?

------ 'J -1* tr“
c j ‘ n ’ . ! - 'JhrP
i GRAŽIOS EILĖS, DAINOS
v IR BALADOS

i? -i.

i
XWORCESTER, MASĘ.

CHESTNEY’S ' 
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI. j

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir ‘‘KELEIVIS’^ 
pavieniais numeriais *
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

SIELOS 
BALSAI

D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Ambrazunas.
Maršalkos:
J. Jarušaitis.

Lauraitis,

Rukštalis, _ __
Susirinkimai buna paskutinį nedėl- .' 

lienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Muoąybės Svetainėje, kamp. 8th ir , 
Xdams Sts., Waukegan, Ill. 
--------------------------------------------------— i 
’APARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS J 
<ITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy- ' 
.tinti Giria; (3) Klaida; (4) Korėk- 1 
a. Jose nurodoma kaip žmonės pai-

' i 
burtus ir tt. Kaina ....................... 15c.

P.

|Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 ‘ 
g receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto „rii- | 
S šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- t 
| taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų e 
S balansuotą vitaminų kokybę.

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

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

— . .—T-
i . / J » f \ s i
Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveiksiu, ? a 
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų) A!

deklaniuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO ’. Į 

DARBO VALANDAS. \
Knygoje yra trijų rųšių eilča: i

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lieturių kainoje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. E 
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geniu I 
siųst “įMoney Orderiu”. Popierinius galima siųsti tir’iog P»pr • E 
statn konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir keleivio a - į 
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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



No. oa. KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Puslapis

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

' "■ - ~ ~="^- ■“ —--------- ---

Neiv Yorko—Bostono Bušo Katastrofa.

Nepaprastai Žiauri 
Žmogžudystė.

Jau buvo rašyta, kad Pu
šaloto valse. Aukštatrakių 
vienkiemy sūnūs Pukevičius 
rugpiučio 31 d. kirviu nužu
dė savo motiną ir seserį. Nu
vykus į įvykio vietą, pasiro
dė, kad šioji žmogžudystė 
nepaprastai baisi ir žiauri.

Tos tragedijos priežastis 
— nepasidalinimas turto. 
Šeimos narių — vaikų buve 
šeši: keturios dukterys, iš 
kurių dvi ištekėjusios ir du 
sūnus. Vienas taip pat ve
dęs. Namuose gyveno tik 
sūnūs Jonas ir sesuo Katrė 
Tėvas mirdamas užrašęs 
motinai žemę, o vaikams po 
200 litų. Ištekėjusios duktė- 
rys nuo savo dalių atsisakiu
sios. Duktė Katrė turėjusi

tvarkyti gatves, centrinėse ’ 
gatvėse leisti statyti tik mū
rinius pastatus. Pagaliau, 
čia, kaip kurorte, vasaroji
mo metu bent kokia statyba 
nėra leidžiama.

Siautė Smarki Au
dra.

Rugpiučio 30 d. pro Pa
nevėžį praėjo siauru ruožu 
smarki audra, pridaryda
ma gyventojams nemaža 
nuostolių. Karšinavkos kai
me, už 6 kilometrų nuo Pa
nevėžio apgriovė penkių 
ūkininkų trobesius, nuplėš- 
dama ir nuvergdama stogus 
r suklaipydama sienas. Nuo 
'aukų- javai nunešti už kelių 
šimtų metrų.

Vakare truputį mažesnė 
audra su perkūnija ir liėtu-

štai kaip išrodė New Yorko busas, kuris važiuodamas į Bostoną aną naktį susikūlė prie
šakiu su troku. Nelaimė įvlko ties Charlotonu, Mass. Septyni žmonės buvo užmušti ir 
apie 15 sužeista.

KUN. JAKAS VYSKUPŲ DIKTATŪRAI 
NEPASIDUODA.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad kum Jakas iškėlė 
aikštėn labai daug negražių 
popiežiaus agentų darbelių 
Lietuvoje. Jisai faktais pa
rodė, kad Romos katalikų 
bažnyčios kunigai visuomet 
remia turčius ir reakciją. 
Lietuvoje jie buvo pirmuti
niai dvarininkų sėbrai ir 
baudžiavos palaikytojai. 
Per pamokslus jie liepdavo 
žmonėms pasninkauti ir 
kentėti, o patys po pamoks
lų lėbaudavo su dvarinin
kais ir caro činovninkais iki

kun. Jako prie arkivyskupo 
Skvirecko neprileido. Kun. 
Jakas savo nuomonę įteikęs 
raštu, bet ir tas raštas kaž 
kur “paklydęs.”

Kurija, norėdama šį ne
malonų konfliktą likviduo
ti, netiesioginiai kun. Jakui 
leidus suprasti, kad jam bu
tų duodama pageidaujama 
vieta, jeigu kun. Jakas nusi
žemintų ir atitinkamu budu 
vietos paprašytų, tačiau 
kun. Jakas vietos gavimo 
reikalu į Kuriją nesikreipė.

mylimąjį, kurį motina norė
jusi paimti į užkurius, q sū
nų, kaip neturintį ūkio, nuc 
ūkio pašalinti. Jonas prieš 
tris mėnesius pats buvo išė
jęs ir skaldydavęs akmenis 
pas žmones. Nesenai grįžęs 
vėl į namus, bet skundęsis, 
kad negalįs su moterimis 
susikalbėti ir nežinąs kaip 
toliau reikės gyventi.

Įvykio dieną buvęs visai 
ramus, tik vakare susibaręs 
ir, kaimyno pasakojimu, at
rodęs nenormalus. Valgant 
vakarienę vėl kilę barniai, 
per kuriuos griebė aštrų kir
vį ir penčiti trenkė motinai į 
galvą. Apsvaiginęs motiną 
puolė prie bėgančios sesers 
ir kirto kirvio ašmenimis ir 
keliais smūgiais ją vietoj 
užmušė.

Po to, grįžo į gryčią ir ra
dęs motiną atsigavusią dar 
dviem smūgiais ją užmušė.

Tokia žiauri žmogžudys
tė rodo į ką žmogus pavirs
ta, kai jis pats savęs neval
do. Ši žmogžudystė savo ap
linkybėmis yyą pirma Pane
vėžio apskr. ir, reikia many
ti, kad paskutinė. Pats žudi
kas norėjo nusižudyti, bet 
nepasisekė ir dabar kalėji
me laukia savo likimo.

mi praėjo per Panevėžį. Pa
nevėžy nuostolių padaryta 
tik cirkui. Sudraskytas ke
liose vietose balaganas.

KRITIŠKA PALANGOS 
PADEGĖLIŲ PADĖTIS.
Palanga vasarą buvo vi

siems aktuali ir patraukli, 
bet artėjant rudeniui ji liko 
didelio rūpesčio objektu tik 
miesto savivaldybei. Vasa
rotojams yra tiek patalpų, 
kiek JŲ gali sutilpti—su jais 
rtipesčio jokio. Raudonas 
gaidys—gaisras, kuris išlin
do iš klebonijos kamino ii 
abipus gatvės nužygiavo į 
senąjį miestą, paliko be pa
stogės daug šeimų, viso apie 
1,000 žmonių. Nuo gaisro 
jau praėjo kelių mėnesių 
laikotarpis, bet dar neatsi
statė nei vienas namas. Gai
što vietoje teberiogso degė
sių krūvos su šiukšlėmis ir 
kitais likučiais.. Daugelis 
šeimų, kurias'•palietė gaifev 
ras, prieglobstį rado darži
nėse, pašiūrėse, sandėliuose. 
Čia jie vasarą praleido, kaip 
tikrieji vasarotojai: be vir
tuvių,- be krosnių, be reikia
mų patogumų, o iš kitos pu
sės—be normalaus maisto ir 
potogesnio guolio.

Visa ši minia laukia žie
mos, kaip piktos raganos, 
nes žino, kad šaltis juos iš
vys iš visų pašiūrių. Būriai 
tokių likimo nuskriaustujų 
per dienas varsto savivaldy
bės duris ir prašo, kad butų 
leista pastatyti bent kokias 
pastoges pašarams ir gyvu
liams, kurie iki šiai dienai 
gyvena po atviru dangumi 
ir prisitaikę pešioja žiemai 
sudorotą atsargą. Tie žmo
nės save laikinai pamiršo 
rūpindamiesi savo mantos 
reikalais.

Padegėliams neleidžiama 
atsistatyti dėl to, kad Palan
gą po gaisro rengiamasi 
perplanuoti, moderniai su-

PER VIENĄ DIENĄ SU
BAČIAUS VALSČIUJE 

BUVO KETURI GAISRAI.
Rugpiučio 30 d. vakare 

Subačiaus apylinkėse užėjo 
juodas debesys su lietumi ir 
oerkunija ir žaibas uždegė 
Vlado Kopūsto, Ničiunų 
kaimo, medinį tvartą. Tvar
te sudegė 6 avys, 7 vištos ir 
pakinktai. Nuostolių gais
ras padarė apie 3,000 litų. 
Turtas neapdraustas.

Tą pat naktį apie 1 vai. 
žaibas trenkė ir uždegė pil. 
Galvanausko, Kavolių kai
mo, Panemunio valse, klėtį, 
kuri sudegė. Nuostolių apie 
600 litų; klėtis su kitais tro
besiais apdrausta bendroj 
sumoj 2,500 litų.

Apie 3 vai. ryto žaibas 
trenkė Adelės Kazakevičie
nės, Ilčiunų kaimo, tvartą ir 
sudegino. Tvarte sudegė 
kiaulė su 9 paršiukais ir 3 
bekonais. Nuo tvartų užsi
degė daržinė ir klėtis. Sude
gė visas pašaras, javai ir į- 
vairus ūkio inventorius. Tur
tas neapdraustas.

Tą pačią dieną, vakare, 
žaibas vėl trenkė į pil. Bal
čikonio Povilo, Užubalių 
kaime, daržinę ir sudegino 
ją su visu šienu bei dobilais.

ŠIURKŠTUS ATSITIKI
MAS KAUNE.

Viename Kauno restora
ne, Vaidoto gatvėj, vąkaro 
metu vaišinosi keli vyrai. 
Vieno restorane geriančio 
vyro žmona restorane pra
dėjo skandalyti, reikalauti, 
kad vyras grįžtų namo, bet 
kai tas neklausė, tai įniršu
sį moteris išdaužė restorano 
langus, bedaužydama susi- 
piaustė rankas, o paskui vy
ras plytgaliu dar galvą per-
skėlė, tai į ligoninę nuga
benta visai be sąmonės.

BESIMAUDYDAMA PRI
GĖRĖ MOTERIS.

Mažeikių miesto gyven
toja O. Ladygienė nuėjo 
maudytis į kaimyno duobę, 
kurioje buvę), tik truputis 
purvino vandens ir čia “be
simaudydama” prigėrė, nes 
buvo 67 metų amžiau ii’ dar 
nesveika.

ŠIAULIŲ LAISVAMANIU 
KAPINĖS PUOŠIASI

PAMINKLAIS.
Rugpiučio 15 d. laisvose 

Šiaulių kapinėse atidengtas 
gražus paminklas 25 metų 
jaunuoliui laisvamaniui Ko
stui Jackui, mirusiam 1934 
metais. Paminkle iškalti ši
tokie prasmingi žodžiai: 
“Kas prietarų melo nedrįsta 
atmesti, tas niekada laisvas 
nebus...” Paminklo visas 
aukštis kuone 2 metrų. Be 
minėto paminklo dabar lai
svąsias kapines puošia dar 
inž. V. Bielskio, kun. V. 
Dembskio, karininko Bud- 
riko paminklai ir kiti antka
piai. Nesenai palaidotojo J. 
Trečioko kapas skęsta sko
ningai susodintose gėlėse. 
Giminaičiai užsakė J. Tre-
čioko kapui paminklo pro
jektą sudaryti dailininkui 
Šimoniui.

ŠERNAI KNISA RUGIUS.
Leipalingis. Šioje apylin

kėje.. i priviso šernų, kurie 
pridaro gyventojams daug 
nuostolių. Krosnyko, Guo
binių ir kitų kaimų rajone 
šernai iškniso bulves, išėdė 
žirnius ir kitą vasarojų, net 
rugius. Vietomis rugius ne
galima buvo net nuplauti, 
nes vienos gūžtos tebuvo. 
Šernai linkę eiti į geresnius 
rugius ir ten kokiu nors bu- 
du juos ištrina, kad nuvirs
tų ant žemės, tada juos ėda. 
Laukuose matosi eilės bai
dyklių, kurios vargu ką nors 
padeda šernus apginti. Ver
tėtų daugiau susirūpinti tuo 
valstybės įstaigoms, nuo ku
rių tai priklauso.

BAISI TRAGEDIJA.
Panemunis. Šio miestelio 

gyv. Kaupelytė, būdama ne
pilno proto, dažnai užpuldi
nėdavo žmones, bet didelės 
žalos iki šio laiko nepada
rė. Todėl nebuvo rųpinama-

AUDRA UTENOS APY
LINKĖJ APDRASKĖ 

TRIOBĖSIUS.
Rugpiučio 31 naktį pro 

Uteną praėjo vėtra su stip
ria perkūnija ir ledais.

Vėtros ir perkūnijos pa
dariniai, kiek teko girdėti: 
sugadinta Dubių kaime kal
vė, apie Leliūnus matėsi 
gaisro pašvaistė, mieste iš
versta keliatas elektros stul- 

ipų ir sugadinta laidai. Nar- 
vaišių, Paolių, Kirklių ir 
Juškėnų 15 ūkininkų nusi
skundė valsčiuje, kad apar
dyta jų trobesiai, iškrėsti 
sodai, pasėliai ir kita.

Audros metu elektros sto
čiai nustojus veikti, miestas 
paskendo tamsoj, jį apšvie
tė tik stiprus žaibas.

JAUNIEJI KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI NUTARĖ 
STOTI I TAUTININKŲ 

ORGANIZACIJĄ.
Šiomis dienomis, kaip te

ko patirti, buvo sukviestas 
jaunųjų krikščionių demo
kratų—aktyvistų vadų pasi
tarimas, kuriame buvo ap
tarti įvairus politiniai klau
simai. Tarp kitko/ minėti 
vadai nutarė stoti į tautinin
kų organizacijas bei įstai
gas.

NUSIŽUDĖ PERSEKIO
JAMAS SENELIS.

Pandėlio valsčiuje, Nauji
kų kaime, 18 rugpiučio pa
sikorė Ignotas Šiaučiūnas, 
78 metų amžiaus senelis.

Šiaučiūnas prieš metus 
apako ir todėl visko negalė
jo dirbti. Šeima, atsitikus 
tai nelaimei, pajuto naštą ir 
pradėjo tėvo neapkęsti, ne
prižiūrėti ir net šiurkščiai su 
juo elgtis. Vargšui seneliui 
jau ir taip gamtos skaudžiai 
nuskriaustam, šeimos šiurk
štumas pasidarė nepaken
čiamas ir todėl pasikorė.

si ją patalpinti į beprotna-. 
mį. Bet štai rugpiučio 12 d.' 
anksti rytą ji kirviu sukapo- j 
jo M. Stalauskienę, apie 60 ( 
metų amžiaus. Stalauskienė ( 
gyveno pas Kaupelytes. Su-j 
kapota nelaimingoji valkio
ta nuoga po kiemą, išvilkta 
ant gatvės ir numesta. Kir
vis galvoje paliktas. O be
protė pas kaimyną nubėgus 
išmušė langą. Beprotę poli
cija patalpino daboklėm

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

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

Nuo Švedijos, vykssta iš Storkholmo ar Kalmaro
moderniškuoju S. S. “Marieholm."
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Spalio 
La pkr.

Nercik švedų
Lpivu išplaukimai

GR1PSHOLM:
DKOTTNINGHOLM:
KUNGSEOLM:
Platesnių žinių ir laivakorčių \repkitčs j 

vietinį laivakorčių agentų, arba

vizos keleiviams j Lietuvę per Švediją.
iš New Yorko: 

Spalio 1

154 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

ZAPYŠKIO APYLINKĖJ 
IŠDEGĖ 110 HEKTARU 

MIŠKO.
Rugpiučio 21 d. buvo pa

stebėtas gaisras Zapyškio 
girininkijoj. Tuojau apie jį 
buvo pranešta kaimų seniū
nams ir policijai. Buvo pra
dėta šaukti žmones gesinti 
gaisro. Bet sunku buvo žmo
nes surasti, nes buvo sek
madienis ir jie iš namų išva
žinė ję. Tuo tarpu gaisras vis 
plėtėsi. Pūstelėjus rytų vė
jui, ugnies liežuviai pradė
jo slinkti Ežerėčio durpyno 
ir kaimo kryptimi. Buvo pa
vojaus, kad gali užsidegti 
didžiulis Ežerėčio durpy-I 
nas ir padaryti milžiniškų 
nuostolių. Tačiau vėjui nu
rimus, tos nelaimės buvo iš- j 
vengta.

Degė daugiausia beržy
nai, jaunos pušaitės, bet pa
sitaikydavo ir didelių senų 
pušų. Pagal girininko ap
skaičiavimus, viso išdegę ’ 
110 hektarų.

italaTlietūvoje
PERKA BULVES.

Viena didelė italų impor
to b-vė Lietuvoje užpirko 
šių metų derliaus 1,500 tonų 
bulvių, kas sudaro apie pu
sę kontingento. Kitą dalį 
kontingento reikėtų išpildy
ti pavasarį, bet tada Lietu
voje sunku gauti bulviu ar
ba jos yra daug brangesnės 
negu rudenį, todėl Lietūkis 
tariasi su italų firma visą 
bulvių kontingentą išpildy
ti rudenį.
TELŠIUOSE NUSIŠOVĖ 
LINU SUPIRKINĖJIMO 
FIRMOS KASININKAS.
Rugpiučio 17 dieną Tel

šiuose nusišavė linų supirki
nėjimo punkto kasininkas 
Joselis Bajus. Jis pasiėmė 
valtį, persiirė kiton Masčio 
ežero pusėn ir tenai pasida
rė sau galą.

Sovietų Rusija Ir Čekoslovakija.

Tūlas Jaikas atgal Maskvoje lankėsi Čekoslovakijos prezi
dentas Edvardas Beneš, kuris čia parodytas (dešinėj) gre
ta Stalino (su juodais ūsais). Ką jiedu kalbėjosi, niekas 
nežino. Šiandien daug kas kelia klausimą: ar Sovietai gin
tų Čekoslovakiją karo metu, ar ne?

apsirijimo. Jie patys nieka
dos nepasnikavo ir neken
tėjo.

Dėl šitų dvasiškijos dar
belių iškėlimo, Lietuvos vy-' 
skupai pradėjo kun. Jaką ____ ~
persekioti iki tiek, kad da- taborais' 
bar jis pasiliko be parapi- čiuose 
jos ir uždarbiauja sau duo-'stato paiapines, 
ną privatinėj biznio įstai- valkatauja ‘ ‘ 
goj.

Kaip praneša “Lietuvos 
Žinios,” kun. Jakas nema- si. 
nas vyskupų diktatūrai pa- siūloma
‘ luitu LILJ1YL4XIIL,11 LUO,

goj, jisai vesiąs kovą prieš neleisti jiems statyti palapi- 
biznieriškus popiežiaus a- nių, užkirsti kelią žmonėms 
gentus ir toliau. Neužilgo apgaudinėti ir versti pasida- 
žada pasirodyt spaudoje vi-\ ryti sėsliais gyventojais, 
sa eilė jo straipsnių prieš dirbti darbą, jeigu su to- 
klerikalizmą, kuris tikeji- kiais reikalavimais čigonai 
mu prisidengęs mulkina ' nesutiktų, tai jie galėsią Lie- 
žmones ir daro iš to biznį. Tuvą apleisti ir pasijieškoti,

SIŪLO ČIGONAMS UŽ
DRAUSTI VALKATAUTI 

IR “VARAZYTI.”
“Policijos” žurnale nusi

skundžiama čigonais, kurie 
" ’ ’ važinėja, priva-

ir valdinėse žemėse 
vagiliauja, 

. ir jokio darbo
'nedirba, o tik “varažiji- 
mais” ir suktybėmis verčia- 

Šiai negerovei pašalinti 
_. . ,__ _...a priversti čigonus

siduoti. Tarnaudamas įstai- turėti asmens dokumentus*

Kun. Jakas reikalauja, kad 
kunigai gyventų ir darytų 
taip, kaip Kristus mokino. 
Sako, jeigu jus liepiat ki
tiems gyventi pagal Kris
taus mokymą, tai ir patys 
pildykit tą mokymą. Žmo
nių neapgaudinėkit.

Kun. Jakas dusyk kreipę
sis į patį arkivyskupą Skvi
recką, norėdamas su juo as
meniškai pasikalbėti, bet 
Kurijos aukšti pareigūnai

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnistracijon nevėliau PANEDĖ- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numerį 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 g~rsinimus skaitoma nuo colio.

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

"Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško* 
jimo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos. » i 
"KELEIVIS,” 253 BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

kur geriau.

PLUNGĖJE ATIDAROMA 
GIMNAZIJA.

Nuo šių mokslo metų pra
džios Plungėje atidaroma 
gimnazija. Veiks V, VI ir 
VII klasė. Mokestis nustaty
tas už visą mokslo metų 150 
litų. Neturtingiesiems moki
niams, dedant pastangas 
mokinių tėvų komitetui, mo
kestis bus sumažintas ar vi-
siškai panaikintas. Tėvai, 
kurie savo vaikus yra’ pa
siuntę į kitų miestų gimna
zijas, gali grąžinti atgal į 
Plungę.

SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1939 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

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

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 pusi...............25c.

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!"‘ ‘ ' 1 ' ai

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
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 įdoriiųs perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietines Žinios
Prahoj Čekai Klausosi Vėliausių Žinių.

URAGANAS PALIKO BO- Somerviiiėj, 1500 me-
STONĄ BE MEDŽIŲ.

Perėjęs per Bostoną ura
ganas pereitos seredos va
karą triobėsiams daug blė- 
dies nepridarė, tik kur-ne- 
kur nuplėšė Stogą, piazą, iš
nešė langus arba nuvertė 
kaminus. Visai sugriautų 
namų buvo nedaug, dau
giausia nukentėjo tik nuo 
griūvančių medžių. Me
džius tai jau laužė ir vartė 
be pasigailėjimo. “Kelei
vio” redaktoriaus sodas 
East Miltone visai sunaikin
tas: obelys išrautos su šak
nimis, vyšnios nulaužytos, 
topeliai išguldyti, šimtame
čiai skroblai aplinkui išvar
tyti, elektros vielos nutrau
kytos ir stulpai išlaužyti; 
gatvėmis negalėjo nei auto
mobiliai pravažiuoti, nei 
žmonės praeiti. Elektros 
šviesos užgeso ir telefonas 
nutilo. Radio taipgi nustojo 
veikęs, nes nebuvo elektros.

“Keleivio” name išneštas 
vienas langas ir nuplėšta di
delė iškaba nuo sienos'ir iš
vertė 3 gražius medžius. Sp. 
Bostone nukentėjo apie 50 
lietuvių. Vieniems apgriovė 
namus, nuvertė kaminus, iš- 
riėšė langus ir išlaužė mede
lius. Vien tik J. Petkausko 
bildinge ant 8th streeto nu
vertė 9 kaminus, kurie griū
dami sulaužė stogus. Sun
kiai aplaužė ir Sinkevičiaus 
namą prie kampo Marcei’ st. 
Brątėnų namo sulaužė sto
gą, nuvertė kaminą ii' įlau
žė sieną.

Pirma Bostono miesto pa
kraščiuose buvo daug gra
žių medžių, buvo daug gra
žių sodų. Dabar medžių ma
žai beliko. Štai, kiek kurioj 
miesto daly buvo išrauta bei 
išlaužyta medžių.

■_ South Bostone sunaikin
ta 150 medžių ir apgriauta 
15 triobėsių; keliasdešimts 
jachtų ir kitokių sporto lai
velių buvo išmesta ant kran
to ir aplaužyta; nuostolių 
pridaryta apie $1,000,000.

South Ende sunaikinta 60 
medžių, apgriauta 14 namų, 
$10,000 nuostolių.

North Ende nukentėjo 
500 namų. Medžių tenai ne
buvo.

West Ende (Beacon st.) 
sunaikinta 500 medžių, ku
rių vertė apskaitoma iki 
$50,000.

Roxburyje, 200 medžių.
Roxbury Crossinge, 500 

medžių, 150,000 nuostolių
Dorchesteryje, 350 me

džių, $150,000 nuostolių. 
.• Jamaica Plaine, 200 me
džių, 25 namai, $75,000 
nuostolių.

Brightone, 200 medžių, 
$50,000 nuostolių.

Charlestowne, 160 me
džių, 30 namų, $50,000 nuo
stolių.

Back Bay, 150 medžių, 
daug didelių iškabų, $500,- 
000 nuostolių.

West Roxburyje, 200 me
džių.

Hyde Parke, 200 medžių, 
40 namų, $100,000 nuosto
lių.

Mattapane, 250 medžių.
Brookline, 3000 medžių, 

3 žmonės sužeisti, $500,000 
nuostolių.

East Bostone, 125 me
džiai, 60 namų.

Laivelių Bostono užlajoj 
sunaikinta ar sugadinta už 
$1,500,000. . Apskaitoma, 
kad iš viso uraganas Bosto
nui pridarė apie $4,000,000 
nuostolių. Daugiausia tų 
nuostolių turi pakelti namų 
savininkai, nes namai nebu
vo nuo audros apdrausti.

O štai kiek nukentėjo kiti 
miesteliai apie Bostoną:

Melrose sunaikinta 2000 
medžių, apgriauta 5UU na
mų.

Maldene, 2000 namų, 
3500 medžių.

džių, 40 triobėsių.
Arlingtone, 600 namų, 

2100 medžių.
Cambridge, 1400 namų, 

3500 mecfžių.
Walthame, 500 namų, 

2100 medžių.
Wellesley, 600 namų, 

2500 medžių.
Dedhame, 900 namų, ir 

1300 medžių.
Brocktone, 1500 namų, 

3000 medžių.
Belmonte, 15 namų, 300 

medžių.
I Newtone, 3000 medžių.
Watertowne, 50 namų 

2000 medžių.
Miltone, 10 namų, 500 

medžių.
Medforde, 50 namų, 500 

medžių.
Everette, 100 namų, 500 

medžių.
Chelsea., 7{j namai, 850 

medžių.
Lynne, 10 namų, 150 me

džių.
Quincy, 2000 medžių ir 

keliolika namų.
Winchesteryje, 1000 na

mų, 500 medžių.
Wrenthame, 150 namų, 

500 medžių.

Žmones nustebinti Curley’o 
laimėjimu.

Pereitą sąvaitę . buvo no- 
I minuojami kandidatai atei
nantiems valstijos valdinin
kų rinkimams. Daugiausia, 
žinoma, dėmesio buvo krei
piama j tai, kas bus nomi
nuotas j gubernatorius. De
mokratų sąrašu lenktyniavo 
4 aspirantai: dabartinis gu
bernatorius Hurley, jo pa
dėjėjas Kelly, buvęs guber- 
[natorius Curley ir buvęs 
Cambridgefaus maj oras 
Russell. Iš visų jų švariau- 
sis yra Russell, bet jis yra 
tykus, nesireklamuoja, nesi
giria ir “keptų karvelių” po 
rinkimų niekam nežada. Di- 
džiausis rėksnys ir pagiru- 
nas yra Curley, bet niekas 
netikėjo, kad jis bus nomi
nuotas, nes nelabai senai ir 
teisme prieš jj buvo iškelta 
skandalingų dalykų. Bet 
štai ką parodė balsavimai:

Curley ............  145,848
Hurley ............. 104,020
Kelly ............... 70,842
Russell ................ 19,912
Taigi demokratų kandi

datas j gubernatorius dabar 
bus Curley.

Republikonų sąrašo kan
didatai štai kiek:

Saltonstall ......  190,871
McMasters ........ ' 21,100
Whitcomb ........ 22,611
Butler ............... 17,843
Vadinasi, republikonų 

partijos kandidatas bus Sal
tonstall. Ir daugelis mano, 
kad jis bus išrinktas sekan
čiu Massachusetts guberna
torium.

Socialistai turėjo gražų 
pikniką.

Pereitą nedėldienį Massa-! 
chusetts apskričio lietuvių 
socialistai turėjo pikniką 
Montellos Tautiškam Parke. 
Privažiavo labai gražios 
publikos. Kadangi parkas 
nelabai didelis (netoks kaip 
Maynarde), tai automobi
liais. tiek prisikimšo, kad 
apie 6 valandą jau nebuvo 
galima j parką įvažiuoti, 
mašinas reikėjo statyti ant 
kelio. Žmonių galėjo but 
apie 2,000. “Keleivio” re
daktorius Michelsonas pa
sakė progai pritaikytą pra
kalbą ir tuo prasidėjo pikni
ko programa. Buvo skelbia
ma, kad kalbės ir adv. Ba- 
gočius, bet dėl įvykusių šei
mynoj šermenų jis negalėjo 
pribut.

Kaip rodos, socialistai tu
rės gražaus pelno. Jiems ir 
reikia, nes pirmieji jų pikni
kai Dedhame nen'usisekė.

1 Report.

čia; matome tūkstančius žmonių, kurie susirinkę Čekoslovakijos sostinės aikštėj klausosi 
vėliausių žinių—reikės eiti karan, ar ne?

Radio programa.
Spalių 1 d. radio progra

ma perstotį WORL, 8:00 
vai. lyto, bus sekanti: (1) 
Ona Baltrus iš So. Bostono, 
clainininkė ir smuikininkė; 
(2) Dr. Juozas Landžius- 
Seymour iš So. Bostono pa
aiškins apie sveikatą.

į Spalių 2, sekmadieny ra
dio programa per tą pačią 
stotį, 9:30 vai. ryto. (1) Mo- 
dernistics orkestrą iš Cam
bridge; (2) dainininkė Emi
lija Rudokiutė iš So. Bosto
no; (3) Ignas Kubiliūnas, 
dainininkas iš So. Boston.

St. Minkus.

MODERNIŠKAS

Geležies Reikmenų
STORAS

Pas mus gausite: Geriauiios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLU. 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies. .SIENOMS 
POPIERU. Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu- 
mo>, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.

Piršlys Suvadžiotoias, Vieno veiksmo
Komedija Parašė Ben. Rumšas. Ga- 

<ia juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
molai vs ir 5 vvrai ,
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben Rumšas. Juokin
gas veikalėils Dalyvauja 2 vyrnj ir 
2 moterys Abu veikalėliai vienoje 
knygulėje Kaina .............................25c,

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto. 

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

CAMBRIDGE. MASS.

Telefonas 21114
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
l»7 SUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

Mirė Andrius Buinis.
Pereitą sekmadienį, 25 

spalių, apie 4 valandą po
piet, Peter Bent Brigham 
ligoninėj mirė plačiai žino
mas Andrius Buinis. Velio
nis ilgokai sirgo vandenine 
širdies liga ir visos daktarų 
pastangos ją išgydyt nuėjo 
veltui. Apie 3 mėnesiai at
gal buvo padaryta net šir
dies operacija, po kurios li
gonis buvo lyg ir pasitaisęs, 
tačiau neilgam. Andrius bu
vo da nesenas žmogus, tik 
55 metų amžiaus.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų žmogus, prigulėjo pl'ie 
Keistučio Draugystės, prie 
SLA. 45 kuopos ir per 8 me
tus buvo -Lietuvių Metodis
tų Žinyčios užrašų sekreto-' 
rius. Jis būdavo linksmo bu
do ir visuomet savo talentu 
patarnaudavo draugijoms, 
nes gerai galėjo vartoti kler- 
natą ir kitus muzikos instru
mentus. Buvo taipgi pavyz
dingas šeimininkas ir išau
gino gražią dukterį, kuri da-1 
bar lanko South Bostono 
high schoolę. Ir buvo “Ke
leivio” skaitytojas. Žmona 
Ona ir duktė Milda liko di
deliam nuliudime.

Andriaus Buinio kūnas | 
randasi pašarvotas Lietuviu 
Metodistų žinyčios salėj, 2 
Atlantic st., South Bostone. 
Žmona ir duktė prašo visų 
atlankyti jį ir paskutinį kar
tą atsisveikinti. Iš Metodis
tų Žinyčios kūnas bus išvež
tas į Mount Hope kapines1 
šią seredą, 28 rugsėjo, 1 va
landą popiet. Prie kapo kal
bės adv. F. J. Bagočius, 
d-ras Charles Otto ir .rev.! 
B. F. Kubilius.

Pajieškau Gaspadinės
I RESTORANĄ. Nereikalinga kad 

but pirmos klases virėja, bet kad ga
lėtų paprastus valgius pagamini. Sa
vininkas lietuvis. Kreipkitės: (0)

161 Green street. Jamaica Plain,
Tel. JAM 4897. i

Maynarde pikniko komite
to suvažiavimas.

Sekantį nedėldienį, 12 va
landą, Hudsone yra šaukia
mas A. Liet. Kongreso sky
riaus suvažiavimas Maynar
de pikniko atskaitoms suve
sti. Apskričio Komiteto na
riai ir lokaliai komitetai pra
šomi atvykti paskirtu laiku. 
Suvažiavimas bus Hudsono 
Lietuvių Kliubo svetainėje, 
17 School st.

Pabaigoje bus bankietas.

Atlantic avė. “L” trauki
niai nebevaikščios.

Bostono Elevated elektri
nių gelžkelių kompanija pa
skelbė, kad nuo 1 spalių 
dienos Atlantic avenue auk
štutiniai traukiniai paliaus 
vaikščioję, nes nesą pakan
kamai važiuojančių, kad tas 
biznis jai apsimokėtų. Žmo
nės pradėję daugiau naudo
tis busais. Atlantic avenue 
traukiniai dundėjo miesto 
viršum" per 37 metus. Dabar 
kalbama, kad ir visa to ke
lio struktūra bus griauna
ma.

Sugriovė lenkų bažnyčią.
Pereitos sąvaitės vielulas 

Cambridge’uj sugriovė len
kų šv. Jadvygos bažnyčią. 
Iš Dievo namų liko tik krū
va laužo.
IŠSIRANDUOJA STORAS

310 Dorchester street, labai tinka
mas dėl bučernės, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj vietoj, arti Old Harbor 
Village, labai prieinama kaina. Bu- 
černė buvo pirmiau per 18 metų. 
Kreipkitės pas: (1)

JOHN VARNAS
6 Trimount Pl. So. Boston, Mass.

GRAŽIAUSIS NAMAS
DORCHESTERY PARSIDUODA.
Naujos mados su visais įtaisymais, 

trijų šeimynų, 15 ruimų, randos po 
$33.00. Yra Extra lotas, galima sta
tyt namų ir šešių karų garadžius. Sa
vininkų galima matyt ant trečio auk
što. 15 LA FIELD ST., 

DORCHESTER, MASS.

SMAGIAI PRALEIST LAIKĄ IR 
GARDŽIAI PAVALGYT GERIAUSIA

BLINSTRUB’S
I TiUage and Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS.
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

VA1DOVILIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

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

Kurie nori turėt tikrų PASISMAGINIMĄ,
UŽEIKIT PASISVECIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Sekantį nedėldienį bus at
sukti laikrodžiai.

Taip vadinamas “saulės 
šviesos taupymas” turėjo 
pasibaigti jau pereitą ne
dėldienį, bet dėl kilusių pot- 
vinių ir audros padalytos 
suirutės, Massachusetts val
stijos vyriausybė pratęsė 
“saulės šviesos taupymą” 
vieną sąvaitę ilgiau. Taigi, 
jis baigsis šios subatos vi
durnaktį. Ateinantį nedėl
dienį laikrodžiai Massachu
setts valstijoj bus jau atsuk- ; 
ti vieną valandą atgal.

Viešai ačiuoju.
“Keleivio” red. Malonė

kit paskelbti mano ačiū LSS 
6-tam apskričiui. Pereitą 
sekmadienį socialistų pikni
ke Montelloje, man teko 
pirmoji dovana, už ką aš iš
tariu rengėjams viešą mano 
ačiū. Aš tik ką sugrįžau iš 
Lietuvos ir dabar gyvenu po ■ 
num. 40 Park st., Brookline, j 
Mass. Atsilankius ant pir-j 
mo socialistų parengimo 
mane sutiko laimė.

Dom. Jucis.

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.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

628 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4148

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertei.

1854 DORCHESTER AVE„ 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

CASPER’S BEAUTY
SALON

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

Tel. SOU 4645

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

FORDĄ.
Šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
mylių ant 1 galiono gazolino. Su
taupysi daug pinigų. Jei turi se
nų karų, mes duosim gera kainų. 
Atvažiuok pas mus ir klausk J. 
PETERSONO. Galiu suseivint 
jums nemažų nuošimtį. Parduo
dame FORDUS ir LINCOLN- 
ZEPHYRUS — naujus ir pavar- 

I totus, ir daugybę kitokių pavarto- 
j tų karų turime;

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3400.

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

arba kitokie auksiniai, sidabriniai daiktai, tai 
VISUPIRMA UŽEIK PAS MUS.

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

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

ROLAND KETVIRTIS & CO.b' 322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS J 
b Tel. SOUth Boaton 4649 R

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 : 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 . 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL University 9466

Dr. Susan
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVSRO)

CAMBRIDGE. MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- !

TYTOJAL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i tor 

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

, 326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephony 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
| Trokus visokių išdirbysčil.

I ' . i
Peter Trečiokas ir . ■<
Jo* Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demomtravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.


