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Iškeltas Vokietijos Šnipų
Sąmokslas Prieš Ameriką
VIENAS SLAPUKAS JAU 

PRISIPAŽINO. Beneš Atvyksta 
Amerikon.

Buvęs Čekoslovakijos prezi
dentas profesoriaus Chi

cagos universitete.
Iš Chicagos pranešama, 

kad buvęs Čekoslovakijos 
prezidentas, Edvardas Be
neš, priėmęs Chicagos Uni
versiteto pakvietimą dėstyt 
jame demokratinių įstaigų 
principus. Beneš buvo kvie 
čiamas profesoriauti taipgi 
Browno universitete (Pro
vidence, R. L) ir Glasgow 
universitete (Škotijoj), bet 
tenai važiuoti jis neapsi
ėmė.

Šitie Benešo kvietimai į 
visokius universitetus, tai 
tiesioginis antausis Hitle
riui, kuris arogantiškai kė
liojo buvusį Čekoslovakijos 
prezidentą savo prakalbose 
per radio.

Šnipai jau išvogė daug 
Amerikos armijos paslap
čių ir ketino nužudyt New 
Yorko forto komendantą.
šį panedėlį New Yorke 

buvo pastayti prieš Jungti
nių Valstijų teismą 3 Vokie
tijos karo ministerijos slap
ti agentai, du vyrai ir viena 
mergina, kurie vogdavo A- 
merikos armijos paslaptis ir 
siųsdavo jas į Berlyną. Iš 
pat pradžių kaltinamųjų 
suolan buvo pasodinta 4 šni
pai, bet ketvirtas, Guenther 
Rumrich, prisipažino kaltas 
ir virto valdžios liudininku 
prieš kitus Hitlerio šnipus.

iš viso kaltinamų Vokie
tijos šnipų yra apie 20, bet 
kiti spėjo pasprukti. Tie 
trys, kuriuos dabar teisia, 
vadinasi: Erich Glaser, Ot
to Voss ir Johanna Hof
mann.

Prokuroras Lamar Hardy 
perskaitė prieš juos 5 kalti
nimus, kurie suglaustoj for
moj yra tokie:

1. Sąmokslas pavilioti 
New Yorko apsuagos forto 
komendantą pulkininką El- 
giną į vieną New Yorko ho- 
telių, apsvaiginti jį tenai 
nuodingomis dujomis iš kla
stingos fontaninės plunks
nos, ir pavogti iš jo New 
Yorko apsaugos forto pla
nus.

2. Išvogimas Panamos 
Kanalo apsaugos paslapčių.

3. Išvogimas slaptų žinių 
apie Jungtinių Valstijų ar
mijos spėkas Rytų pakraš- traukti 1UU,OUU savo karei- 
ty, o ypatingai slaptų žinių kurie giliai įsikasė, ir, 
iš Fort Manmouth, N.J., kur sakoma, japonų pirmineigą 
buna bandomos vėliausios .Įau sulaikė. Bet iki tos spė- 
priešlėktuvinės kanuolės. i k°s pribuvo, japonams prie-

4. Išvogimas karo lėktų- šinosi tiktai viena kiniečių 
vams vežioti laivų “Enter- divizija. Ji kovojo 3 dienas 
prise” ir “Yorktown” planų, ū’ 3 naktis be jokios per-

5. Sąmokslas rinkti žinias. traukos ir iš 10,000 jos ka- 
apie visą Jungtinių Valstijų reivių nedaug kas beliko.

Bulgarijoj Susektas 
Sąmokslas.

Generolo Pajevo nužudy
mas buvo ženklas sukilimui.

Pereitos sąvaitės pradžioj 
Sofijoj buvo nušautas gen. 
Pajevas, Bulgarijos armijos 
generalinio štabo viršinin- i pigo 
kas. Valdžia tuoj pajuto, produktai, .... _____
kad tai yra ženklas revoliu- visko negalima. Todėl far- 
cijai pradėt, ir tuoj pradėjo meriai pradėjo labai neri- 
areštuoti įtartinus žmones.j mauti. Kad juos nuraminti, 
Suimta keli šimtai žinomų Agrikultūros Departmentas 
opozicininkų, jų tarpe ir 3 pradėjo planuoti jiems pa- 
parlamento nariai, kurie an- galbą. To departamento 
dai atsisakė dalyvauti kara- galva Wallace praneša, kad 
liaus Boriso surengtame ba- valdžia ketina supirkti pro- 
liuje. Suimta taipgi daugy- duktu p^. ’ 
bė ginklų ir amunicijos. A- kainomis i 
reštuotų tarpe daugiausia t__  __
esą makedonų nacionalistų, nei, kuri negali ju nusipirk- 
kurie reikalauja nepriklau- ti. Vietoj vežti' Amerikoj 
somos Makedonijos, prie j ’ ‘ . ...
kurios turėtų but prijungti, puoti 
ir tie 2,000,000 makedonų, 
kurie dabar gyvena Bulga
rijoj, Jugoslavijoj ir Graiki
joj-

liuje. Suimta taipgi daugy-

Amerikos Lietuvai
tė Berlyno Operoj.
Šiomis dienomis iš Berly

no atėjo žinių, kad Ameri
kos lietuvaitė, Apolyna 
Stoškiutė iš Worcesterio, 
pasirašė ilgalaikį kontraktą 
su vokiečių opera Berlyne. 
Pirmas jos pasirodymas te
nai buvo operoj “Eury- 
anthe"* ir Berlyno publika 
sukėsusi jai didžiausių ova
cijų. Stoškiutė dabar yra 25 
metų amžiaus mergina. Jos 
dainavimo talentas buvo pa-

Kiniečiai Sulaikė 
Kantono Puolimą. 

Bet 10,000 gynėjų paguldė 
galvas.

Japonai pasiiyžo užimti 
Kantono miestą pietų Kini
joj, nėr kurį kiniečių armija 
gaudavo iš anglų valdomo 
uosto Honkongo ginklų ir 
amunicijos. Tuo tikslu pe
reitą sąvaitę japonai iškėlė 
tenai 40,000 kareivių ir per- stebėtas Worcestery jai bu- 
kirto geležinkelį, kuris jun- nant da 15 metų mergaitei, 
gia Kantoną su Honkongu. 
Japonai, žinoma, nori užim
ti ir patį Kantono miestą, 
bet kiniečiai spėjo čia su
traukti 100,000 savo karei-

Nuo to laiko ji savo balsą 
lavino pas privatinį moky
toją Bostone, o paskui tęsė 
studijas Juilliard’o mokyk
loj New Yorke. 1926 metais 
ji su dviem kitom Amerikos 
lietuvaitėm buvo nusiųsta į 
“pasaulio lietuvių kongre
są” Kaune ir iš tenai pateko 
į Berlyną.

Worcestery da tebegyve
na jos motina, viena sesuo 
ir brolis.
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pramonę, kuri gali but pa
vartota karo tikslams, o 
ypatingai apie duPonto 
chemikalų ir Bethlehem 
Steel laivų dirbtuves.

Šnipas Rumrich, kuris

RUSINAI IR SLOVAKAI 
PASILIEKA ČEKOSLO

VAKIJOJ.
Čekoslovakija davė rusi- 

nams ir slovakams pilną au-
prisipažino kaltas ir tapo tonomiją, ir kaip vieni, taip 
valdžios liudininku, parodė, ir kiti nutarė pasilikti prie 
kad šnipas Otto Schmidt, Čekoslovakijos, kaip auto- 
kuris dabar yra pabėgęs numinės jos dalys. Berlyne 
Vokietijon, vienam laivų tas aiškinama kaip prisitai- 
dirbtuvės darbininkui už- kymą prie Hitlerio pageida- 
mokėjo $2,000 už pa\ ogimą jvimų. Ir bendrai Berlyne 
vėliausio submarinos peris- (dabar jaučiama, kad Čeko- 
kopo planą. i Slovakija nuo šiol jau glau-

Vokietijos šnipų organi- sis nebe prie demokratinių 
zacija Amerikoje veikianti valstybių, bet prie Romos- 
jau trečius metus. Ji buvusi Berlyno ašies. Manoma, jog 
čia įkurta Vokietijos karo Čekoslovakija nutrauks sa- 
ministerijos įsakymu ir vei- vo sutartį ir su Maskva, iš 
kianti jos nurodymais. . . [kurios ji nei užtarimo nega-

Vokietijos šnipai veikia vo, kada priešai ją užpuolė, 
netik dirbtuvėse ir armijoj,1---------------
bet ir pašte. Jie ardė pašto 
maišus laivuose, atidarinėjo 
oficialų - Washingtono vai-! 
džios susirašinėjimą su So-| 
vietų valdžia, sužinodavo 
kokius ginklus Sovietai už
sako Amerikoj ir nufoto
grafuodavo tų ginklų pla
nus bei jų aprašymą.

NAUJOS ZELANDIJOS 
DARBIEČIAI PASILIE

KA VALDŽIOJE.
Naujoj Zelandijoj perei

tą sąvaitę buvo parlamento 
rinkimai. Darbo Partija, ku
ri jau 3 metus valdė Naują 
Zelandiją, šitus rinkimus 
irgi laimėjo. Pereitam par
lamente buvo 53 darbiečiai, 
20 nacionalistų ir 7 nepri
klausomieji. Dabar gi išrin
kta 55 darbiečiai prieš 25 
nacionalistus. Taigi Darbo

Indianos valstijoj buvo 
nuteistas mirti Adrian H. 
Miller, 31 metų amžiaus vy
ras, kuris lytiškais motivais ___________ __ ________
nužudė Alicę Ginton’aitę, Partija valdys Naują Zelan- 
17 metų amžiaus mergina diją ir toliau.

FAŠISTŲ OFENSYVA 
VĖL SULAIKYTA.

Pereitos sąvaitės pabai
goj Ispanijos fašistai vėl 
mėgino atakuoti lojalistų 
pozicijas Ebro fronte, bet 
buvo sulaikyti ir paskui nu
varyti atgal. Nuo to laiko, 
kaip lojalistai užėmė dabar
tinį Ebro frontą, čia krito 
jau 80,000 fašistų.

APŠVIEČIA ORLAIVI 
24,000 PĖDŲ AUKŠ

TUMOJ.
Amerikos armijos inži

nieriai išvystė prožektorį, 
kuris gali apšviesti orlaivį 
24,000 pėdų aukštumoj. Iki 
šiol tokioj aukštumoj priešo 
orlaivių negalima buvo ap
šviesti, todėl nakties laiku 
jie galėjo būti saugus laiky
damiesi 4>/j mylių nuo že
mės.

FAŠISTUKAI ĮRĖŽĖ ŽY
DUKUI SVASTIKĄ.

Irvingtono mieste, New 
Jersey valstijoj, du jauni fa
šistukai pasigavo 9 metų 
amžiaus žudyką ir peiliu į- 
rėžė fašistišką kabliakryžį 
arba svastiką. Abudu pikta
dariai buvo areštuoti. Pasi
rodė, kad vienas jų yra 14 
metų amžiaus vokietukas, o 
kitas—17 metų amžiaus ita- 
lukas.

Nesusilaukė Rusijos 
Sosto.

“Caras” Kirylas jau užvertė 
Paryžiuje kojas.

Pereitą sąvaitę Paryžiuje 
mirė buvęs Rusijos didis ku
nigaikštis Kirylas, kuris vis 
da tikėjosi užimti Rusijos 
sostą. Visi buvę Rusijos bal
tagvardiečiai, kurie dabar 
gyvena užsieniuose, skaitė 
jį “teisėtu Rusijos sosto įpė
diniu” ir vis laukė progos, 
kada galės jo lydimi sugrįž
ti į buvusią Romanovų “sa- 
moderžaviją.”

Kirylas Romanovas buvo 
da nelabai senas žmogutis, 
turėjo tik 62 metu amžiaus.

Jo kūnas buvo pašarvotas 
pravoslavų cerkvėj, Pary
žiaus priemiesty. Laidotuvė
se dalyvavo apie 3,000 bal
tagvardiečių rusų; pamal
das laikė net 30 popų. Gra
bą į kapines lydėjo 12 vyrų, 
vienas jų buvo Paiyžiaus 

....... . karčemos tarnas, o kitas— 
tuos produktus už dyką. Ne, vežikas. Tai viscaristinės 
valdžia ketina juos parda- Rusijos kunigaikščiai, “auk- 
vinėti biednuomenei, Ll. 
žymai žemesnėmis kaino
mis, negu ji mokės už juos 
farmeriams. Nuostolį neš 
pati šalies valdžia. “Dum
pings” vadinasi pardavinė
jimas pigesnėmis kainomis, 
negu pačiam kainuoja.

Washingtonas Pla
nuoja Pagalbą Far- 

meridms.
Mano supirkti produktų 
perteklį ir “ildumpuoti” 

beturčiams.
Pastaruoju laiku labai at-

> Amerikos
nes

farmerių 
užderėjo

To departamento

dūktų perteki} tvirtomis 
_______ ir “išdumpuoti” 
tuos produktus biednuome-

pagamintą maistą ir “dum-
J” jį užsieniuose, ge

riau “išdumpuoti” jį sa
viems žmonėms, sako jisai.

Žodis “dumpuoti” čia ne
reikia suprasti kaip atiduoti

Austrijos Vyskupas 
Susimušė Su Naciais
Vienoj areštuoti 6 klerikalai.

Austrijos klerikalai, ku
rie nesenai šaudė Vienoje 
socialdemokratus, dabar pa
tys atsidūrė persekiojamų 
vietoj. Naciai dabar paėmė 
juos į darbą. Pereitą subatą 
Vienoje buvo areštuoti šeši 
aukšti popiežiaus agentai 
už kurstymą tikinčiųjų mi
nių prieš nacių režimą. Are
štuotųjų tarpe esąs ir vienas 
vyskupas. Jis nenorėjęs are
štui pasiduoti ir pradėjęs 
muštis su naciais. Jo poniš
kuose rūmuose įvykusi 
smarki kova, kurioj dalyva
vęs da ir kitas klerikalas. 
Bet naciai klerikalus sumu
šė ir išvežė kalėjiman.

Salzburge (ištark: Zalc
burge) naciai konfiskavo 
franciškonų vienuolyną, dėl 
kurio taip pat įvyko smar
kus susikirtimas, bet dvasiš
kąja ir čia pralaimėjo. Po
piežiaus agentams taip ir 
reikia. Kai jie buvo Austri
jos valdžioje, tai jie iš ar- 
motų šaudė socialdemokra
tų triobėsius, žudė darbinin
kų vadus ir grobė jų organi
zacijų turtus. Taigi tegul 
dabar jie ir patys paragauja 
savo vaistų.

įjĮ- stos” kilmės žmonės.
Buvę caro generolai atvy

ko apsirengę savo nubluku
siom uniformom; kiti buvo 
su šilkiniais cilinderiais ir 
vizitkose, kurios buvo kirp
tos ir siūtos pagal 20 metų 
atgal buvusią madą.

Keisčiausis betgi dalykas, 
kad šitoj baltagvardiečių 
“panichidoj” dalyvavo ir 
Francuzijos rsepublikos pre
zidento Lebruno atstovas.

NACIAI NUKIRTO DA 2 
GALVAS.

Berlyno kalėjime pereita 
sąvaitę buvo nužudyti 
Franz Backes ir Joseph Ba- 
ranek. Jiedviem nukirto 
galvas neva už šnipinėjimą. 
Tai bus jau 16 nukirstų gal
vų šiais metais panašiu kal
tinimu.

NUKENTĖJUSIEMS NUO 
VIESULO LIETUVIAMS 

PAGALBA.
Bostono lietuvių legijo- 

nierių Stepono Dariaus sky
rius įsteigė laikiną komitetą 
pagelbėti tiems lietuviams, 
kurie nukentėjo nuo viesulo. 
Todėl Mass., R. L, N. H. ir 
Me. valstijų lietuvių organi
zacijos ir veikėjai prašomi 
pranešti vardus ir adresus 
tų lietuvių, kuriem reikalin
ga pagalba: blanketai, kald- 
ros, overkotai, kuras, mais
tas ir tt. Šis komitetas steng
sis pagelbėti jiems.

Gi lietuvių visuomenė, 
biznieriai ir profesionalai, 
prašomi prisidėt aukomis ir 
paremti tuos musų nelai
mingus žmones, kurie nu
kentėjo nuo viesulo ir patvi- 
nio. Kas gali paaukoti šiltų 
drapanų, avalinės ar mais
to, tepraneša žemiau pa
duotu adresu, o lietuviai le- 
gijonieriai pasistengs tas 
aukas paimti. Komitetan 
įneina V. Rimkus, J. Kanus- 
ky, Marijona Vinčienė ir S. 
Minkus. Prašome adresuoti 
mums taip: Stephen Darius 
Legion Post 317, South Bos
ton, Mass.

PER AUDRĄ ŽUVO 192 
JAPONAI.

Kiyušu saloj, Japonijoj, 
nedėldienį siautė 
1 , kuri užvarė

pereitą i 
baisi audra, kuri 
daug vandens ant sausže- 
mio. Per šitą taifūną 192 
japonai nuskendo arba bu
vo užmušti ir 200 prapuolė 
be žinios, turbut buvo nu
nešti į jurą.u'

Rooseveltas Spiria CIO ir 
ADF Baigti Tarpusavę Kovą
Kiaulių Auginimui 

Atėjęs Galas.
Chicagos žiniomis, Ameri

kos kiaulių augintojai gali 
jau nesitikėti tokių aukštų 
kainų, kokios buvo per 4 
pastaruosius metus. Kiaulės 
buvo pabrangusios dėl saus
ros, kuri buvo išnaikinusi 
kornus. Neturėdami kuo šer
ti, “Kornų Ruožo” farme- 
riai negalėjo užauginti kiau
lių tiek, kiek rinkai reikėjo, 
ir todėl jų kainos smarkiai 
pakilo. Pavyzdžiui, 1932 
metais už 100 svarų gyvos 
kiaulės buvo mokama sker
dyklose apie $2.50, o po 
sausros kaina pašoko iki 
$13.75 už 100 svarų gyvojo 
kiaulės svorio. Dėl to ir 
kiauliena buvo labai pa
brangusi.

Dabar Chicagos skerdyk
lose mokama jau tik apie $8 
už 100 svarų gyvos kiaulės. 
Ir aukščiau jau vargiai kai
na pakilsianti. Ji veikiausia 
krisianti žemyn, nes kornų 
jau yra net ir perdaug.

Lietuvis Automobi- 
liaus Nelaimėj .

Pereitos subatos naktį ne
toli nuo Andoverio, Mass., 
susikūlė priešakiais du au
tomobiliai. Vienu automo- 
bilium važiavo lietuvis far- 
meiys iš New Hampshire 
valstijos; jis vadinasi Green 
vardu, bet tikroji jo pavar
dė yra Pocius. Kitoj maši
noj buvo 4 kitataučiai, kurie 
visi buvo sužeisti ir vieno 
gyvybė pavojuj. Pocius su
žeistas lengvai, tik lupos 
perkirstos. Automobiliai a- 
budu sutyžo į skutus. Ka
dangi Pocius buvo iš nelai
mės vietos pasišalinęs, tai 
dabar jis yra užtai Lawren- 
ce’o mieste areštuotas ir pa
statytas po $1,200 kaucijos. 
Šį panedėlį teisme jis kaltas 
neprisipažino, todėl jo byla 
perduota aukštesniam teis
mui.

SIŪLO IŠSIRINKTI TAI
KOS KOMISIJĄ.

Kožna pusė turėtų paskirti 
po 5 atstovus, o tie pasi

rinktų da 3.
Prezidentas Rooseveltas 

anądien patarė Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
vadams baigti tarpusavę 
kovą. Federacijos lyderis 
Green atsakė, kad jo orga
nizacija negalinti tartis su 
CIO, iki pastaroji nepaša
lins iš savo vadovybės 
Lewiso. Lewis tuoj atšovė: 
“Aš sutinku tūojaus rezig
nuoti iš CIO pirmininkų, bet 
Greenas taip pat turi rezig
nuoti iš Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkų.” 
Bet Greenas rezignuoti ne
panorėjo. Vietoj to, jis da 
labiau jškoliojo Lewisą.

Ginčai tarp šitų dviejų 
darbo sąjungų labai erzina 
federalinę valdžią, nes kai 
tik Federalinė Darbo Santi- 
kių Taryba išsprendžia pra
monės konfliką CIO unijos 
naudai, Federacijos Gree
nas tuojau kelia triukšmą, 
kad valdžia pataikaujanti 
Lewisui.

Taigi Rooseveltas būtinai 
užsispyrė, kad šita tarpusa- 
vė unijų kova butų likvi
duota. Ir, matyt, jo įsakyta, 
Darbo Departamento sekre
torė Perkins pasiūlė jau 
konkretų planą tų dviejų or
ganizacijų ginčams užbaig
ti. Tas planas toks:

Taikos deryboms sudaro
ma iš 13 žmonių komisija. 
Penkis atstovus į tą komisi
ją skiria Amerikos Darbo 
Federacija ir penkis—CIO. 
Šitie paskui pasirenka da 3 
žmones iš šalies. Tie trys tu
rėtų but visai bešališki.

Kaip šitą pasiūlymą pri
ims abiejų organizacijų va
dai, rašant šiuos žodžius da 
nėra žinios. Bet galima tikė
tis, kad pasiūlymas bus pri
imtas.

DVASIŠKIS BANDO “DIE
VO GALYBĘ.”

Palmerton, Pa. — Rusų 
pravoslavų popas Lazar Ki- 
rišenkov užsimanė išbandy
ti “Dievo galybę.” Kadangi 
jaunimas nenori jo cerkvėn 
eiti, tai jis nutarė pasnin
kauti, per 10 dienų nieko 
nevalgyt, tik melstis, kad 
Dievas atvestų į jo cerkvę 
jaunuolius. “Jeigu Dievas 
neatveš man jaunų parapi- 
jonų, tai bus ženklas, kad 
man reikia jau pačiam pas 
jį keliauti,” pareiškė “ba- 
tiuška” Kirišenkovas. Bet 
nežiūrint pasninko, jaunų 
parapijonų pas jį vis d a ne
ateina.

RUMUNIJA PASMERKĖ 
VENGRIJĄ.

Rumunijos spauda ašt
riai pasmerkė Vengrijos sta
tomus reikalavimus Čeko
slovakijai. Tie reikalavimai 
yra neteisėti, stačiai apyplė- 
šiški, ir Vengrijos paskelb
ta kariuomenės mobilizaci
ja tiems reikalavimams pa
remti kelia Europoj naują 
karo pavojų, sako Rumuni
jos spauda. Negana spaudos 
protestų, Rumunijos vyriau
sybė nusiuntė oficialų pro
testą Anglijai, Francuzijai, 
Vokietijai ir Italijai. Veng
rijos apetitą Rumunijos val
džia vadina “ambicingu šo
vinizmu.”

SŪNŪS UŽMUŠĖ TĖVĄ.
Chelsea, Vt. — Earl B. 

Cummings, 15 metų am
žiaus vaikėzas, pereitą są
vaitę čia nušovė savo 59 me
tų amžiaus tėvą, kuris drau
dė jam valkiotis be darbo. 
Tėvas buvo farmerys ir spy
rė vaiką dirbti. Dėl to pe
reitą nedėldienį abudu la
bai susibarė ir ištvirkęs vai
kėzas tėvą nušovė.

A. D. FEDERACIJA NORI 
ATIMTI JURININKUS 

IŠ CIO.
Reakcinė Amerikos Dar

bo Federacija pradėjo tarp 
jurininkų vajų, norėdama 
atitraukti juos nuo CIO uni
jos, kuriai vadovauja Harry 
Bridges. Prie CIO priklauso 
apie 125,000 jurininkų ir 
uostų darbininkų.

VĖŽIO LIGA PAVOJIN
GIAUSIA PO 60 METŲ.

Chirurgų suvažiavime 
Philadelphijoj pereitą są
vaitę buvo raportuota, kad 
mirtingumas nuo vėžio li
gos po 60 metų amžiaus tarp 
Amerikos gyventojų labai 
smarkiai auga. Kuo daugiau 
vystoma kova prieš vėžį, 
tuo daugiau šita liga plinta.

STIRNA ĮŠOKO PER 
PAŠTO LANGĄ.

East Aurora, N. Y.—Pe
reitą sąvaitę į šio miestelio 
paštą įšoko per langą dide
lė stirna. Ji kažin kaip už
klydo miestelin ir įsipainio
jo į tirščiausį trafiką biznio 
gatvėj. Nusigandusi ji davė 
šuolį tiesiai į pašto langą ir 
labai susipiaustė stiklais 
Policija ją nušovė'.
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i APŽVALGA 1
VOKIETIJA BUTŲ LAI- kaip jo išvengti? Vokietija

i ir Italija jau lenda į Pietų 
skel- Ameriką h- stengiasi pasi
kari glemžti tenai rinkas. Ju 

dalykų žinovai Washingto- j darbininkai dirba pigiau ir 
ne sako, kad jei t'._l ‘
slovakijos butų kilęs karas, ■ 
tai Vokietija butų tą karą 
laimėjusi, nes ji yra geriau 
pasirengusi negu /Anglija ir | 
Francuzija. Vokietija gerai 
tabu žino ir• del 1to tau:) drą- i kirsti su fašistinėmis valst 
šiai n; akyplesiskai state sa- bėmis dė] Hnk if itakos/ 
vo reikalavimus Tą žino ir, Washingtonį Įuo labai 

susirūpinęs. Jis jaučia pavo- 
jų. Ir todėl planuojama di- 

, dėlė ginklavimosi progra
ma. Planuojami nauji karo 
laivai, didinama armija ir 
plečiama aviacija.

Vokietijos nusigando ne
tik demokratinė Europa, bet 
ir Amerika.

MĖJUSI KARĄ.
Nors viešai tas nėra 

biama, bet privačiai

Mums teko girdėti, kad 
labai geras namas SLA. cen
trui yra numatytas Pitts- 
burghe. Jį pastatyti kainavę . 
apie $100.000, o dabartiniu' 
laiku nupirkti jį esą galim:’.] 
už apie $20,000. Namas' 
esąs beveik naujas.

dėl čekcv ,JOS gaIi Pigiau savo prekes 
; pardavinėti. Jungtinių Val
stijų gaminiai todėl gali but 
lengvai iš Pietų Amerikos 
rinkų išstumti.

Ir štai čia kila klausimas, 
ar nereikės Amerikai susi-

Francuzija su Anglija, ir 
dėl to jodvi nedrįso Vokie
tijai priešintis. Rusijos pa
galba buvo labai abejotina.

Nereikia užmiršti, kad iš 
pat pradžių Francuzija ke
tino ginti Čekoslovakiją ii 
todėl buvo paskelbus niobi 
lizaciją. Prie ginklo buvo 
pašaukta 2, 000,000 vyrų. I 
Karui buvo ruošiamasi ne 
juokais. Bet kai Daladier it 
Bonnett nuskrido Londonan

PRASIDĖJO SLA PAŽAN
GOS VAJUS.

pasitarti su anglais dėl ga
lutinų karo planų, tai pasi
tarę jie priėjo išvadą, kad 
Čekoslovakija turi Hitlerio 
reikalavimus išpildyti.

Nuo pirmos šio mėnesio 
dienos prasidėjo SLA Pa
žangos Vajus, per kurį tiki
masi gauti keliatą tūkstan
čių naujų narių. “Tėvynė”

Anglų ir francuzų visuo-1 
menėj prieš tai kilo protestų 
audra. Bet publika nežinojo 
visų faktų, kuriuos turėjo 
prieš save Londono konfe-1 
rencija. O tie faktai buvo 
štai kokie:

Jei kiltų karas, Anglija 
galėtų nusiųsti Francuzijon 
nedaugiau kaip dtd divizi
jas kareivių. Rusijos pagal
ba labai abejotina, nes Mas
kva nei karto nepasakė aiš
kiai, kiek ji galėtų duoti or
laivių ir kareivių; Rusijoj 
nei mobilizacija da nebuvo 
paskelbta ir nebuvo jokios 
propagandos, visuomenės 
upas nebuvo karui paruoš
tas tuo tarpu kai Vokietijoj 
stovėjo jau apie 2,000,000 
kareivių armija paruošta 
puolimui. Čekoslovakija bu
tų atsilaikius ilgių ilgiausia 
mėnesį, nors anglų kai o 
specialistai nemanė, kad ji 
ir tiek galėtų laikytis, nes 
priešui butų daug padėję 
Ziudetų vokiečiai iš vidaus. 
Beveik visą karo naštą to
dėl tektų nešti vienai Fran- 
cuzijai. Taigi Londono kon
ferencijoj anglai pastatė 
francuzams klausimą kam
pu : Ar pasirengusi Francu-

pranesa:
“Jau arti šimto organizato

rių stojo į didelį darbą. Jau it 
pirmosios kregždės SLA. Cen
trą pasiekė — organizatoriai I 
atsiuntė pirmųjų šio vajaus I 
kandidatų išpildytas aplikaci- I 
jas.

“Pažangos Vajus eina. Pra 
deda įsisiūbuoti. Kol pilnai 
įsisiūbuos ir kol jo pilnas pa
sėkas pajusime ims gal kokį 
mėnesį, šis vajus turės mums 
duoti daugiau narių, negu bile 
kuris vajus davė. Tą mums sa- I 
kyte sako SLA. darbuotojai iš i 
kolonijų. Jie pasižada iš šir- j 
dies ir peties dirbti. O darbas 
ir tik darbas duoda pasekmes.

“Šio vajaus prasmė didelė. 
Mes norime padidinti skaičių 
narių. Mes norime padidinti 
musų Susivienijimo reikšmę 
netik Amerikoje, bet ir visa
me lietuviškame pasauly. Mes 
norime pritraukti daugiau 
naujų jiegų, daugiau jaunimo, 
kuris užtikrintų tolimesnę Su
sivienijimo eigą. Mes norime, 
kad šio Pažangos Vajaus dėka 
Susivienijimas atsistotų ant 
tokių kojų, ant kokių dar nie-1 
kad nestovėjo.

“Atsiminkime Pažangos Va 
jaus Vedėjo žodžius, kad: ‘at-

PATARIA LIKVIDUOTI 
KOMUNISTŲ INTER

NACIONALĄ.
Šiomis dienomis komuni

stų spaudoj pasirodė atsi
šaukimas į pasaulio darbi
ninkus, kad jie gintu Ispa
nijos demokratija. Jį pasi
rišo net vienuolikos šalių 
komunistų organizacijos se
kretoriai.

Bet kviesdami pasaulio 
darbininkus vienybėn, ko
munistų vadai neiškenčia 
nepaleidę akmeniu į socia
listus. Socialistai esą kalti, 
kad Anglijos ir Francuzijos 
diplomatai Miuncheno, kon- 
ferancijoj išdavė Hitleriui. 
Čekoslovakiją. Esą:

“Butų buvę išvengta Miun
cheno išdavimo, jeigu Darbi 
ninku ir Socialistų Internacio i 
nalas ir Tarptautinė Darbo > 
Unijų Federacija butų priėmę j 
atkartotinus, griežtus Komuni- ' 
stų Internacionalo atsišauki
mus—bendrai veikti; bet Dar
bininkų ir Socialistų Interna 
cionalas tuos atsišaukimus at- 
metė... Tam išdavimui butų i 
buvęs užkirstas kelias, jeigu 
visos darbininkų jėgos butų | 
suvienytos kovon už taiką, lai
svę ir duoną...”
Bet “Naujienos” parodo, 

kad čia kalti ne socialistai, 
o kaip tik patys komunistai, 
nes—

“...kas tas darbininkų jėgas j 
suskaldė, jeigu ne komunis-j 
tai? Kuriam tikslui šiandien’ 
gyvuoja komunistų partijos 
Vakarų Europos šalyse ir 
Amerikoje ?

Kai Leninas, Trockis ir Zi- 
novjevas 1919 m. steigė ‘tre
čiąjį internacionalą.’ tai buvo 
skelbiama, kad susipratę dar
bininkai negalį dėtis prie ‘so-j 
cialpatriotų,’ kurie pripažįsta; 
tėvynės gynimą. Bet šiandien ] 
patys komunistai balsuoja uz 
karo kreditus ir reikalauja, I 
kad darbininkai guldytų savo 
galvas už savo tėvynes.

“Per pirmuosius 15 metų 
savo gyvavimo komunistų in-1 
ternacionalas skelbė mirtiną . . -
kovą ‘buržuazinei demokrati- JU neskelbia, tačiau nebūtų 
jai ir šaukė darbininkus prie Pro Šalį kad musų draugai 
•pasaulio revoliucijos.’ Bet i pasistengtų prikalbinti vie- 
šiandien apie ‘pasaulio revoliu- ną-kitą liaują ^ skaitytoją ii

“LA1SVĖS” VAJUS.
“Laisvė” dabartiniu laiku 

veda naujiems skaitytojams 
gauti vajų. Komunistų or
ganizacijos ir atskiri veikė
jai raginami rinkti dienraš
čiui prenumeratorius. Ge
riausia vajus sekasi Water- 
buryje. Kitur jau netaip. 
Esą:

“...tūlų kolonijų draugai ga 
Įima sakyti dar nei šiaudo ne
pakėlė, o jei kiek ir darbavosi, 
tai mes dar nežinom, Prasti 
dalykai visoj Massachusetts 
valstijoj, toj valstijoj, kurioj 
mes šiemet tikimės labai 
daug.”

Nors “Keleivis” jokių va-

Ką Lietuvos Atstovybė Washingtone 
Padarė Su Amerikiečių Parašais?

Ameri- Taigi kįla klausimas, kas

ciją’ komunistai nei neužsime
na, o ‘buržuazinę demokratiją’ 
jie laiko taip svarbiu dalyku, 
kad pataria darbo žmonėms 
dėl jos net eiti į karą!

“Tokiu budu, jeigu komuni
stai atmetė visus tuos princi
pus, kurių vardu buvo įsteig
tas ‘trečiasis internacionalas.’ 
tai kam tas internacionalas 
šiandien dar yra reikalingas?

musų laikraščiui.

DA BLOGIAU.
I Vienas “Naujienų”

zija šitokią naštą pakelti? 
Ar galės Francuzija? atrem
ti daug didesnes,""vdkiečių 
oro spėkas, kurios dieną ir 
„naktį bombarduos Paryžių 
ir kitus Francuzijos mies
tus? Anglija negali savo or
laivių Francuzijai skolinti, 
nes ji neturi jų pakankamai 
saviems miestams apsaugoti.

Šitų faktų akyvaizdoje 
francuzai nuleido rankas. 
Jie su tiko su Chamberlai- 
nu, kad reikia Čekoslovaki
ją paaukoti, nes kilus karui, 
iš jos vistiek nedaug kas te
liktų. Be to, į didelį pavojų 
butų pastatyta ir Francuzi
ja.

Nors karo išvengta, ta
čiau oficialus Washingto- 
nas šitokia taika nesidžiau
gia. Nesidžiaugia, nes lai
mėjo užpuolikai ir demok
ratijos priešai. Pakilo fašis
tinių valstybių prestyžas. 
Nors tai gali but tik laikinas

likę savo Pažangos Vajų, už 
septynių mėnesių mes priva
lome turėti paimtos apdraudos 
ne mažiau kaip $8,000,000 ir 
ne mažiau kaip 20,000 narių 
Susivienijime’.”
Vajaus, vedėjas yra pats 

“Tėvynės” redaktorius, adv. 
Kl. Jurgelionis. Ir jeigu jo 
užsibrėžto tikslo nepavyks 
pasiekti, tai jau ne jo bus] 
kaltė, nes jis dirba labai 
nuoširdžiai ir planingai.

laimėjimas, bet kol kas jis 
.yra laimėjimas. Šarvuota 
kumščia laimėjo prieš tei- j 
singumą. Taika buvo nu
pirkta nuskriaudžiant silp
nesnę valstybę.

Ir da nežinia, ko ši taika 
verta. Washingtone mano
ma, kad tas padrąsins smur
tininkus jieškoti daugiau 
grobio. Vokietija, Italija ir 
Japonija nenurims. Gal 
ateinančiais 1939 metais iš
girsime daugiau avantiūrų.

Jungtinių Valstijų žmo
nės karo nenori. Neno-

SVARSTO “TĖVYNĖS” 
KĖLIMĄ PENNSYLVA- 

NIJON.
Šią sąvaitę New Yorke y- 

ra susirinkusi SLA. Pildo
moji Taryba, kuri svarsto 
“Tėvynės” ir viso SLA. cen
tro Pennsylvanijop iškėli
mą.

Visų pirma, žinoma, rei-1 
kės nutarti, į kurį miestą jį 
kelti. “Tėvynė” sako:

ji JO ir valdžia. Bet ji Taryba.”

“Musų nariai, kurie išgyve
no viename kuriame mieste il
gus metus, beveik visuomet y- 
ra tos nuomonės, kad jų mies
tas yra geriausias pasauly. 
Philadelphijoj musų veikėjai 
man gyrė Philadelphiją kiek 
išgalėdami. Scranton iečiai man 
nemažiau gyrė Sčrantoną. Nei 
vienas jų, žinoma, neturėjo 
jokių ‘pasipelnymo’ motivų 
Bet visi yra savo kampelio 
‘patriotai.’

“Bešališkai tą reikalą gali ir 
privalo išspręsti tiktai SLA. 
vyriausioji įstaiga — Pildomo

Pereitais metais 
kos lietuviai surinko kelias- atsitiko su tais parašais, ku- 
dešimts tūkstančių parašų riuos Amerikos Lietuvių 
po Amnestijos Peticija, rei-į Kongreso delegacija buvo 
kalaujančia paliuosuoti po-; įteikusi p. Žadeikiui Wash- 
litinius kalinius Lietuvoje, ir 'ingtone?
šių metų vasario 15 dieną' Gal j 
Amerikos Lietuvių Kongre- ‘ 
so delegacija nuvežė tą pe
ticiją su parašais į Wash- 
ingtoną ir įteikė Lietuvos 
Atstovybei, kad ši nusiųstų 
visa tai Lietuvos vyriausy
bei.

Apie savo pasimatymą su 
Lietuvos atstovu delegacija 
tuomet mušė “Keleiviui” ši
tokią telegramą:

Waihington, 15 vasario, šiandien 
Amerikos Lietuvių Kongreso delega
cija — Eufrozina Mikužiutė, Juozas 
Baltrušaitis, Jonas Ormanas, Edvar
das Baltrušaitis — įteikė Lietuves 
atstovybei Amnestijos Peticijų su 
20,000 parašų. Atstovas žadeikis pri
ėmė delegacijų ir pareiškė, kad am
nestija (Lietuvoj) yra svarstoma ir 
kad ši peticija turės įtakos į Smeto
nos valdžios tarimų. Jis prižadėjo te- 
legrafuot Lietuvon apie delegacijos 
priėmimų ir nusiųsti parašus. Pasiro
džiusios amerikiečių spaudoj žinios, 
buk amnestija Lietuvoj jau paskelb
ta, kaip rodos, neturi pagrindo.

Amerikos Lietuvių 
Kongreso Delegacija.

Kaip matome, p. Žadeikis 
prižadėjo tą peticiją su pa
rašais nusiųsti Kaunan, Ji 
turėjo but nusiųsta Lietuvos 
seimui, kuris tuomet svars
tė, politinių kalinių amnesti
jos klausimą. Bet šiomis 
dienomis mums teko sužino
ti, kad seimo raštinė ameri
kiečių peticijos su parašais 
iki šiol da nėra gavusi ir vi-; Rumunija, ----- ------
sai jos neturi. Tenai yra tik gen. Argesanu ir jo padėjė- 
Lietuvos veikėjų įteikta pe- jas gen. Glatz. Jiedu buvę

I ponas P. žadeikis 
teiktųsi paaiškinti?

“ŠVENTOJ” ŽEMĖJ UŽ
MUŠTA JAU 1700 ŽMO

NIŲ.
Iš Jeruzalės pranešama, 

kad anglai pradėjo labai 
griežtą kovą prieš terorą, 
kuris apėmė jau visą “šven
tąją” žemę, nuo vieno Pa
lestinos galo iki kito. Ang
lai nori atsteigti Palestinoj 
tvarką ir tuomet padalyti ją 
į 3 dalis, kad žydai su ara
bais negalėtų sueiti ir muš
tis. Bet šitokiam planui prie
šingi ir žydai ir arabai. Ir 
vieni ir kiti jie savinasi Pa
lestiną kaip tikrą savo tėvy
nę ir nenori kitiems užleisti 
nei pėdos žemės. Tuo tarpu 
žydai užpuola iš pasalų ir 
žudo arabus, o arabai taip 
pat atsimoka žydams. Ko
vodami su tais teroristais, 
pereitą sąvaitę anglai per 
dvi dienas nušovė 120 ara
bų ir žydų. Per 10 paskuti
nių sąvaičių yra užmušta 
jau 1,700 žmonių.

i” ben
dradarbis nurodė mūsiš
kiams klerikalams, kad be 
reikalo jie prikaišioja ne- 

, priklausomieims katalikams 
lenkų “nezaležnikus,” nes 
marijonų broliukų ordinas 

“Jokios naudos darbininkų ' taip pat piiklauso lenkams, 
judėjimui jisai neatneša ir ne-i11 marijonų biohjos centias 
gali atnešti, bet jisai daro daug es3s Lenkijoj.

* - ■ ■' “Draugas” tuoj pasišovė
| marijonų “garbę” ginti ir 
I sako:

“...tai yra netiesa: Marijo- 
i nų ordinas nėra priklausomas 

nuo lenkų ir jo centras nėra 
Lenkijoje, bet Romoje.”

a. Bet jeigu taip, tai išeina -—v------- e
nacionalą. Tuomet skilimas daug blogiau, nes Roma yra ticija su 20,000 parašų, bet nepatenkinti nepakankama 
darbininkų judėjime galės daug svetimesnė lietuviams, tie parašai buvo surinkti Rumunijos ginklavimosi 
išnykti automatiškai. negu Lenkija. 'Lietuvoje. programa.

žalos, palaikydamas skilimą i 
darbininkų judėjime.”
Kadangi tie principai ir į 

tikslai, kuriais komunistų 
Internacionalas buvo įkur
tas, yra jau atmesti, tai 
“Naujienos” pataria Mask
vai likviduoti ir patį Inter-

REZIGNAVO DU RUMU
NIJOS MINISTERIAL

_ Pereitą sąvaitę rezignavo
“ amunijos karo ministeris

Ant Commonwealth Avenue, Auburndale. 
Vienas Iš 1350 Edison stulpų sulaužytas 

Ir Išverstas uragano.

Typlška Naujos Anglijos nuotrauka. Bet 
tie darbininkai (linemen) neranda typlš- 
kumo suslraizgyme stulpų, medžių, vielų

Tiesėjai Iš New Jersey atsteigia elektrą 
Framingham miestui. Viena iš 265 parti

jų mobilizuotų greitajai pagalbai.

Kuomet ŠI partija užbalgč savo darbą, 
100 priemiesčių namų vėl gėrėjosi šiltu 

spindėjimu elektros.

Invertinimo Pareiškimas
Pirmykščia tvarka sugrąžinta, musų paskirs

tomoji systema užbaigta, normališka visais pa
tarnavimais, apimant net gatvių apšvietimą, 
Bostono Edisono Kompanija šia proga nori išrei
kšti publikai paskutinį savo įvertinimo žodį, kurį 
ko-operavo taip gražiai šioje nelaimėje pražutin- 
gui uraganui įvykus Rugsėjo 21 d., 1938 m.

Mes dėkingi musų darbininkams, kurie sunkiai 
ir sąžiningai dirbo pagreitint patarnavimo at- 
steigimą. Sykiu dėkuojame valstybės ir valdžios 
valdininkams, kurie davė mums pagelbos, ir vie
šos įmonės kompanijoms tolimesniuose miestu
kuose, kurios pateikė musų naudojimui jų paran- 
kumus ir palengvinimus. Dėkuojam elektros ir 
kitokiems kontraktoriams Didžiojo Bostono, ku
rie dirbo su musų žmonėmis ir dėkuojame pra
monininkams ir smulkiems kontraktoriams, ku
rie surinko daugybę medegos į trumpinusį laiką. 
Bet ir su visų tų pagalbą mes nebūtumėm turėję 
tos pasekmės jeigu nebūtų musų 437,000 kostu- 
meriai, ktirių didžiuma išbuvo be elektros vieni 
trumpą, kiti gana ilgą laiką, bet buvo prielankus, 
pakantrus, pasitenkinę ir sumaningi.

Kaipo įrodymą to milžiniško darbo, kurį mes 
turėjome padirbti, šiuomi pateikiam kelias statis
tikas. Rugsėjo 20 dieną, prieš uraganą, Bostono 
Edisono Kompanija teikė patarnavimą 437,000 
kostumerių. Tarp 8 vai. vakare ir vidurnakty 
uragano metu 292,000 kbstumėrjų neteko elekt
ros. Musų tuojautinis nusistatymas buvo duot 
pirmą pagelbą ligoninėms, įstaigoms, ir įvairioms 
agencijoms pritarnaujančioms publikos sveika
tingumui ir apsaugai, tada imtis žingsnių prie 
atsteigimo šviesos tiems, kuriems į trumpinusį 
laiką dauguma gaus šviesos. Sekamas surašąs pa
rodo greitumą musų darbo:

•Paprastas skaitlius kostumerių, kuriems elektra per
traukta per normalj vakaro laiką, sugadinti fuzai arba ki
tos menkos periškados, buna 150.

Data Skaitlius Kos bįuošinitis Kostu
(8 vakare) tumerių be šviesos merių be šviesos
Rugsėjo 21 ' 292,000, . 66.70

22 172,800 39.48
23 126,000 28.80
24 A 93,800 21.45
25 73,200 16.73
26 , > 55,700 12.73
27 39,500 9.03
28 ,26,300 6.01
29 16,100 3.68
30 8,790 2.01

Spaliu 1 . 4,390 1,01
2 '■ 2,691 0.61
3 1,318 0.30
4 660 0.15
5 387 0.09
6 150* 0.00*

Tik vienintelis kitas didesnis pertraukimas 
Edisono elektros patarnavimo sekė darganota 
vietra 1921 m., kuri siekė tik 25 nuošimtį šio ura
gano žiaurumo. 1921 m. atsteigimas pirmykščios 
tvarkos buvo užbaigtas tik po daugiau negu mė
nesio. šį kartą darbą keturius kartus sunkesnį 
buvo padaryta į pusę laiko.

Kitas paveikslas to milžiniško darbo, pažiūrėkit 
į statistiką medegos ir vyrų naudojimą greitajai 
pagalbai:
VYRŲ. Normališkai Bostono Edisono Kompanija 

samdo 253 vyrus sutvarkymui lydžių. Sąvaitė po 
uragano, gavę progos sustiprinti jėgas iš už 
Naujosios Anglijos sryčių, musų lauke dirban
čios spėkos pasiekė skaičiaus 1185 Edison darbi
ninkų ir 698 iš svetur. Priskaitant klerkusį paj-, 
davėjus, inžinierius ir kitus, skaičiuj apie 2,00*0,//' 
sustiprino, jų darbą pateikiant medžiagą. > .į

SKAIČIUS. Normališkąi Bostono Edisono Kom- ’ 
panija samdo 50 skirtingų dalių darbo, šios grei
tosios pagalbos metu turėjome samdyt 109 skir
tingų dalių darbui. 13 ekspertinių medžio dar
bams, 54 apžiūrėjimams ir paprastam darbui 
nuvalymui medžių ir 89 partijas darbininkų, ku
rias pateikė elektrikiniai kontraktoriai, viso 265 
skirtingas partijas. Divizijos aukštumoj lini
joms normaliai vartojama 30 karų ir 74 trokų. i ■>'. 
Paskubinimui greitosios pagalbos darbo buvo 
334 karai ir 396 trokai vartojama.

MEDEGOS. Darbe atsteigimui pirmykščios tvar
kos mes vartojom 713 mylias vario vielos, kuri ■ 
butų galima sutalpinti į 22 freitkarius. Mes tu
rėjome atstatyti 1350 stulpų, kuriuos sudėjus 
galas su galu siektų 9t4 mylios ilgį. Ant tų stul
pų mes suvartojom 3,597 skersrankių ir 198,000 ;
mechaniškų išskirstytojų ir jungtuvų. Mes į- Į 
rengėm 194 stulpus transformerius. Mes varto- i 
jom 38,000 stulpų ir namų insulatorius, 120,000 '
yardų atjungiančio trynimąsi tapo, kuris svėrė 
3 3/4 tonų, 31,250 skirtingus šmotus geležinių 
ramsčių išskirstymui1 vėloms, 11 tonų manila 
virvės, 360 kirvių, 350 piuklų, 1,044 mažų pjūk
lelių, 520 peilių,-166 kopėčias, 340 kastuvų, 590. 
porų replių, ir 3,918 porų pirštinių.
Kaina medegos dar ne apskaičiuota. Musų ap- 

rokavimu, Bostono Edisono Kompanijai uraganas 
kainuos $1,000,000, priskaitant pragaišintus 
įplaukimus. Mes tįkime, kad ateity tas bus atly
ginta su daug didesniu musų įvertinimu ir kad 
kostumeriai supras brangumą musų patarnavi
mo. Užvadavimai vartojami šviesai per neapšvie
stas naktis ir vartojami dirbtini įrankiai dienos 
metu be elektrikinės jėgos, tikrai įrodė musų kos- 
tumeriams kad elektra yra pigiausia reikmenis 
namuose 20-tam šimtmety.

BOSTON EDISON COMPANY
Boston, Spalių 19, 1938 Frank D. Comerford, Prezidentas



i-, 1938 m.

igtone 
tais?
imas, kas 
asais, ku- 

Lietuvių 
ija buvo 
iui Wash-

Žadeikis 
?

No. 42.— Spalių 19 d., 19.38 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
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TINGAS UŽ LAISVĄ LIETUVĄ.
Svarsto Gelžkeliečių Algų Klausimą.
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Chicago, Ill.
Spalių 9 dieną Amerikos 

Lietuvių Kongreso chicagiš- 
kis skyrius buvo sušaukęs 
masinj liūdnoms Vilniaus 
pagrobimo sukaktuvėms pa
minėti.

Mitingas įvyko Auditori
jos salėje. Kalbėjo “Nau
jienų” redaktosius dr. Gri
gaitis ir “Vilnies” redak
torius drg. Abekas.

Mitingas priėmė dvi rezo
liucijas, vieną Vilniaus 
klausimu, kitą Lietuvos ne
priklausomybės išlaikyme 
klausimu.

Nors Kauno tautininkai 
jau susitaikė su Varšuvos 
ponais ir Vilniaus išsižadė
jo, Chicagos lietuviai tačiau 
su tuo nesutinka ir pareiš
kia savo rezoliucijoje, jog 
“lietuvių viltys ir pasiryži
mai nedingo, o stiprėja, kad 
Vilnius ir visa atplėštoji 
nuo Lietuvos teritorija vė
liau ar anksčiau, vienokiu 
ar kitokiu keliu, turės būti 
grąžinta Lietuvai.”

O dėl pačios Lietuvos ne
priklausomybės išlaikymo 
chicagiečių rezoliucija sako 
taip:

Kadangi fašistinės ir im
perialistinės valsbybės su
darė didžiausią pavojų pa
saulio taikai,

Kadangi jų pasimojimas 
jėga ir neteisėtumu pulti ii 
draskyti silpnesnes valsty
bes grąsina sunaikinti visų 
mažųjų tautų nepriklauso
mybę ir laisvę,

Kadangi visų valstybių 
kitom pažadai ir sutartys 
puolikus atmušti nepildomi, 
ką patvirtina Ethiopijos, 
Austrijos, Kinijos ir Čeko
slovakijos likimas,

Kadangi Lietuva yra vie
na iš tų mažųjų valstybių, 
kurios dalį jau turi pagro
busi Lenkija ir kuriai yra 
pavojus būti pasidalintai 
tarp Lenkijos ir Vokietijos,

Kadangi musų tautos gy
vybę ir kultūrą išsaugojo 
kelių šimtmečių priespaudoj 
musų vargingoji liaudis, su- 
sirasdama budus, kelius ir 
priemones ir turėdama iš
tvermės ir drąsos galin
giems priešams nepasiduoti 
ir juos kovoti,
. ,Ir kadangi toji liaudis, 
per ąrfižius auklėjusi nepri- 

,'klausomos Lietuvos idėją, 
mokėjo pasirinkti momentą 
ir draugus nepriklausomy
bės įvykinimui ir didvyris-; 
kai guldė galvas už ją, tai 
lai buna suprasta ir nutarta, 

Kad Lietuvos likimą ir 
šiame pavojų momente rei
kia pavesti visai Lietuvos 
liaudžiai, grąžinant jai pi
lietines teises ir civiles lais
ves, kad ji nevaržomai galė- 

' tų sudaryti tokią krašto vy
riausybę ir vadovybę, kuriai 
gyventojai pasitikėtų ir vie
ningai ją remtų jos pastan
gose apsaugoti ir išlaikyti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Po šita rezoliucija pasira
šė Amerikos Lietuvių Kon
greso Chicagos Skyriaus 
Komitetas. S. J.

CHICAGO, ILL.
Komunistai pasigavo fa

šistus.
Spalių 9, pas mus buvo 

surengti net du paminėjimai 
18 metų sukaktuvių kaip 
lenkai pasigrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių. Pirmas buvo 
nuo 2 po pietų, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, kiu
riam vadovavo Amerikos 
Lietuvių Kongreso Chica
gos Lietuvių skyrius. Prie 
jo yra prisidėję 15,000 or
ganizuotų įvairiose draugi
jose Chicagos lietuvių. Pro
gramą vedė d-ras-A. Mont- 
vidas. Kalbėjo F. Abekas 
“Vilnies” redaktorius ir P.

Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius. Žmonių buvo pil
nutėlė svetainė. Po kalbų 
ir dainų d-ras A. Montvidas 
pateikė dvi rezoliucijas, ku
rios vienbalsiai buvo priim
tos ir bus paduotos spaudai. 
Susirinkimas užsibaigė la
bai įspūdingai.

Antrąjį minėjimą Vil
niaus pagrobimo surengė 
lietuvių fašistai, prasidėjo 
nuo 7:30 vakaro. Žmonių 
irgi buvo pilna svetainė. 
Programą vedė “Sandaros” 
red. P. Vaidila. Sudainavus 
himną buvo perstatytas kal
bėt d-ras St. Biežis. Jis kal
bėjo trumpai, bet darė aiš
kius ir kulturingus išvedi
mus. Po jo kalbėjo d-ras 
Zigmontas, jis pasakė daug 
žodžių be minties. Paskui 
buvo pakviestas čekoslova- 
ku atstovas, kuris labai nuo
sakiai nušvietė visus šių die
nų įvykius Europoje ir Če
koslovakijos išdraskymą. Po 
jo kalbos paprašė publiką 
atsistot ir išreikšti lietuvių 
užuojautą nuskriaustiems 
čekams, nes Lietuvą toks 
pat likimas laukia kaip ii 
Čekoslovakiją.

Daugiausiai publika buvo 
patenkinta Antanu Kveda
ru ir jo jaunų mergaičių 
choru. Didelį įspūdį publi
koj sukėlė du Antanai ir D. 
Kvedarienė, už tai jie gavo 
gausiu aplodismentų nuo 
publikos.

Pirmą sykį teko man gir
dėti kalbant buvusį “Vieny
bės” red. Tysliavą. Kalbėjo 
labai nervingai apie pasau
lio galijotus, Napoleoną, Ni- 
kalojų II, ir kaizerį, ir be 
pasigailėjimo pylė druskos 
paliokams. Jo išvada, kad 
jie Vilniuje nešoks ilgiau 
krakoviako. Rėkavo garsiai, 
bet prie nuoseklios išvados 
neprisieita.

Užbaigiant kalbėjo ir dr. 
Graičiunas. Jo išvada buvo 
tokia, “neatiduosime nei 
vieno inčio žemės palio
kams.”

Užbaigus visas apeigas 
publika pasipylė iš svetai
nės, o čia ją tuojaus pasitiko 
vilniečių štabas su glėbiais 
“Vilnies.” Tai buvo tikrai 
EXTRA įspūdis. Užteko iš
girsti žodį “Vilnis,” tuoj 
puolė ir pirko dideli ir maži, 
seni ir jauni. Daugelis tų en- 
tuzijastų neatskyrė “Vil
nies”: nuo Vilniaus; vėliau 
teko nugirsti, daugelis pirki
mu nepasitenkino. Be abejo 
jiems ir kunigai da šį-tą pa
sakys. Tai taip komunistai 
pasigavo fašistuojančių lie
tuvių apvaikščiojimo daly
vius. A. M.

NEWARK, N. J.
Užėjo “parių” pavietrė.
Nors “Keleivio” skaityto

jų pas mus yra daug, tačiau 
žinių iš musų kolonijos nesi
mato. Kodėl taip yra? Taip 
yra dėl to, kad vieni buvu
siųjų musų veikėjų jau pa
vargo ir snaudžia, o kurie 
da gyvesni, tai užimti viso
kiomis “parėmis.” Kaip iš
rodo, tai mes dabar gyve
nam “parių” gadynę. Jos 
taip įnėjo madon, kad sun
ku jas butų ir sulaikyti. 
Žmonės taip įsibaliavojo, 
kad vieni kitiems jau ren
gia balius ir visi į juos eina 
ir neša paskutinius savo 
dolerius. Tegul rytoj nebus 
nei cento, kad tik šiandien 
galima “parėj” paūžti. Neša 
į tas “pares” savo dolerius 
net ir bedarbiai, kuriuos šel
pia WPA. Stačiai pagailė- 
tinas reiškinys.

Moterys neapsieina be 
pletkų.

Nors kolonija musų nela
bai didelė, bet musų mote-

Amerikos gelžkeliu kompanijos nutarė nukapoti savo darbininkams 15 nuošimčių algų. 
Darbininkai nutarė streikuoti, jeigu algos jiems bus nukapotos. Rooseveltas paskyrė ko
misiją, kad ištirtų, ar tikrai geležinkelių kompanijos negali mokėti dabartinių algų, čia 
matome tos komisijos posėdį, kuriame kompanijų advokatas (dešinėj) įrodinėja, kad al
gas reikia nukapoti.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

rys nesusitaiko. Šį kartą pa
minėsiu čia tiktai vieną po
niutę, kuri mėgsta kitas mo
kinti ir net “redaktore” sa
ve vadina. Kartais ji suruo
šia “arbatėlę,” pasikviečia 
daugiau poniučių ir prade
da “patarimus” teikti. O kai 
nuo tos “arbatėlės” moterys 
įkaista, tai prasideda tokios 
kalbos, kurios gal tiktų tik
tai privačiame moterų susi
rinkimėly, bet ne ten, kur 
klausosi ir vyrai. Todėl rim
tesnės moterys jau pradėjo .. -
nuo tų “pamokų” šalintis. ' musU mimų švietėjas.

Nesenai šita poniutė yra 
buvusi Lietuvos “byčiuose” 
ir prisiuntė newarkieciams 
pasigrožėti tenai nusitrauk
tą savo figūrą. Rimtesnės 
moterys stebisi, kam tas rei
kėjo daryti. Jeigu jau šita 
fotografija butų padalyta 
prieš kokią 50 metų, tai gal 
koks smalsuolis ir apsilaižy
tų pasižiūrėjęs, o dabar jau 
ne kokia figūra...

Ta pati poniutė mėgsta ir 
paliežuvauti apie kitus. Vie
na jauna ir inteligentiška 
mergina, buvusi jos kelionės 
draugė, pasijuto jos liežuviu 
tiek įžeista, kad jau pasi
samdė advokatą ir šauks tą 
ponią prieš teisėją pasiaiš
kinti. Motinėlė.

IR PIJAUS DUBICKO JAU NEBĖRA

VARDAN TEISYBĖS.
Būdamas ilgametis “Ke

leivio” skaitytojas aš nieka
dos nekišau savo “dvyle-

Buvo “Kovos” administra-1 kas pradėjo lankyti elektri- 
torius, kalbėtojas, minių I ninku kursus, kuriuos Sėk- 

švietėjas. mingai ir baigė.
Nvksta musu senosioJ Iš Scrantono Dubickas

kartos veikėjai ‘Amerikoje i Phil^įphiją,, kur 
vienas paskui kit,. šiomis 1 ‘arpu ėjo Kovos a<t-
dienomis Chicagoje mirė i, . ™n.stratonaus pareigas. 
Pijus Dubickas', kitąsyk bu- I Chicago velionis Dubic- 
vęs Lietuvių Socialistų Są- kas atvyko bene 1907 m. Čia 
jungos organo “Kovos” ad | 9S ii’gi tuoj stojo į darbą, 
ministratorius, kalbėtojas, Daugiausia jis veikė laisvą- 
literatuios platintojas, tam- manių tarpe, kurių organi- 

’ * - • izacijoms yra pasakęs dau-
A . . . A. .(XT .. „ gybe prakalbu. Be to, jis va-
Apie jo mirtį Naujienų žinėjosi po artimesnes kolo- 

repoiteris rašo taip: nijas ir ten organizavo lais-
Taigi netekome dar vieno vamanių kuopas.

veteiano, kuris savo laiku Nors per paskutinius kelis 
Amerikos lietuviuose itin meįUS jjs gyveno gana var- 

Jciidmenį vaidino. gjngai( bet nekuomet nebu- 
?u cia. aI?ie ve]10nį Pijų tjavo nusiminęs. Kaip tik 

Dubicką, kuris pasimirė 3 cj- priešingai: jis visada buda- 
spalių, o palaidotas liko 6 d. vo linksmai nusiteikęs ir 
spalių. mėgdavo pajuokauti. Vie-

Velionis Dubickas jau ljCje linksmoje kompanijo- 
piadejo veikti Amerikoje je (c]ai. Karalius tebebu- 
tuo laiku, kada kai kurie vo gyvas) velionis Dubic- 
musų be kelinių bėginėjo ar- į kas juokais pasakė> jog. jis 
ba visai dar nebuvo gimę. jau “overtime” gyvenąs. 
J a! buvo pries 44 metus, ka- |;\’uo į0 iaįko “overtime” gy
dą jis atvyko į Scranton, i venįį pasidarė itin populia- 
Pa., ir ten tuoj pradėjo vei- rus p0Sakis, kurį ypač mėg- 
kt1- ±, . . . : davo kartoti pats velionis 

Mums tiesiog sunku ir įsi- Dubickas
vaizduoti, kokios tada buvo1 
veikimo sąlygos. Iš Lietuvos ! 
atvykę žmonės daugiausia 
buvo beraščiai, — nei skai
tyti, nei rašyti nemokėjo.! 
Maža to: jie ir šiaip be savo 

>. be savo parapijos

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimas.

Spalių 7, buvo gana skait
lingas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo kvartalinis 
susirinkimas. Šiuom kartu 
Kliubas turi apie penkis 
sergančius narius. Kiti iš jų 
jau sveiksta ir neužilgo at- 
simelduos nuo pašalpos.

Kliubas nupirko 10 Ame 
rikos Lietuvių Kongreso 
skyriaus tikietų į vakarienę, 
kuri įvyks lapkričio mėne
syje. Kliubas nutarė rengti 
apie pavasarį fėrus ir išrin
ko iš šešių narių komisiją 
tam darbui pradėti.

Pakeltas klausimas apie 
Kliubo lyderį, kuriuo iki 
šiol buvo J. Draugelis, bet 
pereitam susirinkime rezig
navo. Buvo manoma jo vie
ton išrinkti naują. Bet gauti 
tinkamą lyderį, kaip buvo 
Draugelis, netaip lengva. 
Tad po trumpo pasikalbėji
mo šis reikalas paliktas iki 

I priešmetinio susirinkimo 
Gal pavyks tada ką nors 
gauti, o gal ir Draugelis tuo 
laiku galės toliau savo dar
bą tęsti. •

Tiesa, J. Draugelis atsisa
kė formaliai, bet jis kaip 
pirmiau taip ir '

28 lugsėjo susirinkimą ir 
nutarė surinkt bent tūkstan
tį parašų paskirtam lietuvių 
rinkimų distrikte, kad butų 
galima pastatyt kandidatus 
rinkimų dienoje. Reikia ti
kėtis, kad jiems pavyks tas 
padaryti. Tik bėda, kad da
lis komiteto narių į susirin
kimus neatsilanko. Sekr. A. 
Linkus sakė, kad jau bar
siąs tokius narius, kurie tin
gi posėdžius lankyti.

Kaip kriaučių reikalai šian
dien stovi.

Reikia priminti musų 
kriaučiams, kad po sunkios 
kelių metų kovos su Penn
sylvanijos valstijos kriau
šiais, kurie didžiumoje dir
bo ir dabar vėl pradėjo dir
bti New Yorko kriaučių 
darbą, New Yorko Amalga
meitų viršininkai pakėlė šį 
klausimą 25 lokale. Virši
ninkai pranešė, kad apie 20 
fiimų išsikėlė į Pennsylva
nijos valstiją su bizniu. Ki
tos pradėjo siųsti tenai siūti 
kelnes ir liemenes. Tai sukė
lė nariuose didelio nepasi
tenkinimo ir išrinko komite
tą pasiteirauti, kas galima 
padaryti tuo reikalu. Tas 25 
lokalo komitetas atsilankė į“ JI©

KrapiSmus'da X1 N- Y°lk° Amalgameitų 
tišku popieru. Kurie turėjo- i ;,nyos Joint Board. - 
te pirmiau tokiu reikalų su1 kategoriškai pabre 
J. Draugeliu, tęskite juos ii 
dabar, nes jis tas pareigas 
eina. Kas manote pilietybės 
popieras išsiimti, 
tarkit šeštadienio 
su J. Draugeliu 
Lietuvių Piliečiu Kliube. Jis 
patars, kas reikia daryti. 
Patarimus duoda ir ne Kliu
bo nariams.

tai pasi- 
vakarais 

Amerikos
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kio” per spaudą į kitų daly- kaimo, be savo parapijos 
kus. Vienok skaitydamas miestelio, beveik nieko ne-, 
korespondenciją “K.’ nu- buvo matę. Kunigas jiems 
mėiy 37-tam, po kuria pasi-1 buvo didžiausias autorite-1 
rašo Maiytė-ex, negaliu nu-,tas: ką jis sakė, tai buvo ! 
tylėt, nes toji koresponden-1 šventa, 
tė nepamatuotai įvelia gerą 
ponios Strumskienės iš 
Brooklyno vardą. Man gy
venant kaimynystėj su p. 
Strumskiais per keliolika 
metų, pažįstu juos gerai 
kaipo teisingus ir rimtus 
žmones. Korespondencijoj 
minimi “automobiliai,’’ “di- 
vorsas” ir t.t. yra išpustas 
burbulas — kandžiojimas 
sau nepatinkamų žmonių. 
Gaila nekaltai painiojamos 
moteriškės, kad vienas blo
gos valios žrrfogus neteisin
gai informuoja tūkstančius 
skaitytojų šio populiariško 
laikraščio.

Vienišas Latvijos.
Brooklyn, N. Y.

Red. Prierašas: “Kelei
vio” redakcija pageidauja 
tiktai teisingų žinių. Jei ku
ris korespondentų apsilen
kia »su tiesa ar be reikalo 
užgauna asmenį, tai redak
cija mielu noru duoda vie
tos tokią žinią atitaisyti.
KAIP TAITI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

Per paskutinius kelis mė
nesius Dubicką pusėtinai 

, vargino liga. Be to*, žmonos 
mirtis jam buvo didelis 

( smūgis. Po žmonos mirties 
jis kažkaip susmuko ir žy
miai pasikeitė, ir jau nebe- 

i atsigriebė iki pat savo mir- 
, ties.

BROOKTONDALE, N. Y. 
Juozą Šalemonį ištiko ne

laimė.
šiomis dienomis “Kelei

vio” skaitytoją Juozą Šale- 
monį čia ištiko labai skau
di nelaimė. Pašėręs arklius 
jis gryžo iš tvarto stubon ir 

Dubickas pradėjo"veikti. Jis paslydo ant žolės taip nelai- 
buvo lyg ir Dr. Šliupo leite- į rnhigaj, kad griūdamas nu- 
nantas: drauge su juo važi-1 įlaužė koją, šiandien guli 
nėjosi po lietuviu kolonijas žmogus ligoninėj. Reikėjo 
ir sakė prakalbas... ir drau-! daryti net dvi operacijos, 
ge su juo stengdavosi išnešti ■ kad sudėjus kaulus į vietą, 
savo kudašių sveiką, kai su- ______ W. G. Lasky.
ntnku durstoma,nin’adėdavo | ŽIO^TSeUsĖ?f į.’3®?’700 
bombarduoti kalbėtojus! VERTES PASĖLIŲ, 
kiaušiniais, tomatėmis ir ki- Montanos valstijoj šią 
tokiais dalykais. 'vasarą žiogai pridarė far-

Iš Lietuvos velionis Du- menams $6,380,700 niiosto- 
bickas atvyko beveik be jo- kų; Jie skraidė debesiais, 
kio mokslo, — mokėjo tik naikindami laukuose pase- 
skaityti ir šiek tiek rašyti. P’us, daržoves ir sodus. 
Tačiau jis atsivežė nepapra
stą smalsumą ir norą moky
tis. Ilgai nedelsdamas jis 
ėmė lankyti vakarines mo
kyklas ir šiaip savo jėgomis

Atvykę į Ameriką tie lie- Į 
tuviai irgi tuoj pasidavė ku-1 
nigų įtakai. Ir štai tarp tų | 
žmonių, kurie pasižymėjo 
dideliu fanatizmu, kurie tie
siog buvo kurstomi laisves- 
nius žmones mušti, velionis

LIŪTAS IŠTRUKO IŠ 
NARVO IR SUDRAS

KĖ ŽMOGŲ.
Wildwood,. N. J.—Perei- 

lavintis.. Be to, labai daug tą sąvaitę iš cirko čia ištru- 
skaitė. To dėka jis per trum- ko liūtas ir sudraskė Saito 
pą laiką tiek išsilavino, jog vardu japoną. Policija liūtą 
galėjo prakalbas sakyt. Pra- nušovė. Cirko savininkas 
mokęs anglų kalbos, Dubic- traukiamas atsakomybėn.

Unijos Joint Boardą ir ten 
•ėžė, kad 

tokios padėties New Yorko 
ir Bjooklyno kriaučiai neto
leruos! Nuo Trade Joint 
Boardo tuoj buvo išrinkta 
nuo kiekvieno lokalo po at
stovą, kad tie išdirbtų planą 
užkirsti tam šmugeliui kelią.

Susirinkę Joint Trade 
Boardo atstovai į posėdį nu
tarė, kad tuojaus butų su
šauktas New Yorko Amal- 
gameitų Unijos Joint Boar
do susirinkim'as ir ten tą 
situaciją išdiskusuoti. Jeigu 
bus galima, tai ir preziden
tas Hillmanas tame susirin
kime dalyvaus. Aišku, kad 
šis reikalas paliečia visus. 
Pirma buvo kaltinami rake- 
tieriai, bet dabar, rodos, ra- 
ketierių jau nebėra. Tai ko
dėl turėtų eiti New Yorko 
darbas į Pennsylvanijos val
stiją, kuomet jo labai trūks
ta ir pačiam New Yorke?

Apart to, Joint Trade 
Boardo paskirtoji komisija 
diskusavo ir ateinančio se
zono reikalą. Kiek unijos 
viršininkai numato, tai atei
nančio pavasario sezonas 
bus geresnis, negu pereitas 
buvo. Todėl tikimasi page
rinti kriaučių būklę. Per du 
pereitu sezonu kriaučių pa
dėtis žymiai pablogėjo, tad 
manoma nors kiek ją-page
rinti sekamam sezone.

Vytautas Katilius.

Amerikos Darbo Partijos 
Kings County komitetų 

susirinkimas.
Spalių 6, Amalgamated 

Temple, 25 Arion pi., Broo- 
. klyne, buvo Amerikos Dar

bo Partijos viso Kings ap- 
. skričio komitetų (valdybų) 
. susirinkimas. Pirmininku 
. buvo Louis Hollanderis, 

New Yorko miesto council- 
manas ir New Yorko Amal- 

. gameitų unijos Joint Boar- 

. do manedžerius. Jis yra ii 
; Amerikos Darbo Partijos 

Kings County pirmininkas; 
Vienu žodžiu, žymus asmuo 
ekonominiame ir politinia- 

, me darbininkų gyvenime. 
, Susirinkime dalyvavo a- 
, pie 1,000 komitetų narių. 

Kalbėjo Louis Waldmanas 
ir Dorothy Balnko. Wald
manas eina Amerikos Dar
bo partijos tikietu į Kings 
County teisėjus, o Dorothy 
Balnko (ar ne Belanco?— 
Red.) į kongresui a n u s. 
Waldmanas senos gvardi
jos socialistas, o Dorothy 
Balnko Amalgameitų Uni
jos vice-pirmininkė. Abudu 
įžymus žmonės darbininkų 
judėjime. Jų išrinkimas į 
statomas vietas butų dar 
vienas pliusas darbininkų 
judėjimui.

Rinkta Kings County A- 
merikos Darbo Partijos val
dyba. Pirmininku veik vien
balsiai išrinktas Louis Hol
landeris. Joseph Tuvin iš
rinktas susirinkimų sekreto
rium, o Edward Fineberg 
pildomuoju sekretorium. Vi
sas Pildomojo Komiteto pa- Antanas Ruseckas mirė, palai- 
siulytas tikietas buvo vien- (lotas Rhinelander viešose' kapi- 
balsiai užgirtas. Ir pasveikt- nėse. Jis buvo senas “Keleivio” 
nimo New Yorko majorui draugas ir skaitytojas ir senas 
La Guardijai rezoliucija pri- šios apielinkės gyventojas. Bu- 
imta vienbalsiai. Priimta re- j vo 75 metų amžiaus, buvo šel- 
zoliucija užgiriant H. Leh- piamas iš valdžios per kelis me- 
maną į gubernatorius ir Ch.'tus. nes turtų neturėjo. “Kelei- 
Poletti į leitenant-guberna- viui” vis po kelis centus susi- 
torius. Susirinkimas buvo taupydavo ir sakydavo: “nega- 
kupinas entuziazmo ir šu-; lėčiau gyvent be ‘Keleivio’.” 
kių, kaip ir paprastai politi-j Dabar siuntinėjimą jam sulai- 

senelis daugiau 
ilsis sau ramiai

HAVERHILL. MASS.
Bus politinis mitingas.
Penktadienio vakare, 21 

spalių, Gedemino Piliečių 
Kliubo Salėje įvyks lietuvių 
politinis susirinkimas. Kal
bės Jack Sharkey ir kiti lie
tuviai kalbėtojai. Dalyvaus 
Stepono Dariaus Amerikos 
Legijono Posto Benas.

J. J. R.

RHINELANDER. WIS.
Gerb. “Keleivio” Leidėjai. 

Pranešam jums liūdną žinią:
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niuose susirinkimuose esti. Į kykit. nes tas
Lietuviai darbiečiai irgi neskaitys. Jis 

smarkiai ruošiasi prie šių kapuose, 
rinkimų. Komitetas turėjo Jonas ir Marė Varekojai.
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Pasikalbėjimas VISKO PO B1SKĮ
Prof. Voldemaras susirupi- ta, kad Amerikos mokyklo-

Maikio su Tėvu

. —Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas, tėve!
—Ar žinai, Maike, ką aš 

tau šiandien pasakysiu?
—O ką?
—Mano f rentas zakristi

jonas pastanavijo Į Lietuvą 
važiuot.

--Tai menka naujiena, 
tėve.
' —Ale jam pinigu ant šip- 

kortės neužtenka.
—Tai ne aš kaltas.
—Aš ir nesakau, vaike, 

kad tave reikėtų užtai muš
ti; ale gal tu galėtum kiek 
nors apieravoti jam.

—O ką tas žodis reiškia, 
tėve?

—Apieravoti, Maike, rei
škia pažyčyt, tik nereika
lauti atgal.

—Tai bus paaukoti, ar ne 
taip?

—Šiur, Maike.
—Žinai, tėve, kad ir aš 

pats norėčiau nuvažiuoti 
Lietuvon, jeigu man kas lai
vakortę paaukotų.

—O ką tu veiktum, te
nai?

—O ką ^avo zakristijonas 
mano veikti?

—Jis nori Į mokslus eiti. 
Tu. Maike, turbut da negir
dėjai, kad Lietuvos kuni
gai atidarė tokią škulę, kur 
zakristijonams duos kokius 
ten kursus. Taigi ir mano 
frontas nori tenai važiuoti.

' —Ar tai jis da nemoka 
žvakių uždegti?

—Žvakes, Maike, tai ir aš 
patropiju uždegti. Ale rei
kia da ir kitokias ceremoni
jas mokėti.

—Bažnyčią iššluot?
—Jes, Maike, reikia mo

kėt ir bažnyčią iššluot. Aš 
mačiau vieną zakristijoną, 
ką šluoja fliorą ir su ta pa
čia dortina šluota nubraukia 
voratinklius nuo panelės 
švenčiausios feiso. Kitas vėl 
darydamas parėtką Dievo 
auzoj pypkę ruko, kai nie
kas nemato. O kai sykį už
ėjo klebonas, tai jis tą pyp
kę įkišo Į arnotus, paskui 
užmiršo ją išimti ir sudegė 
visos mišiaunos dresės. O 
yra da ir tokių zakristijonų, 
ką atsisėdę prieš didijj alto
rių bedieviškas gazietas 
skaito. Taigi valuk to dabar 
Lietuvoj atidalys zakristi
jonams tokį kalidžių, kur 
mokyti prapesoriai duos 
lekcijas, kaip reikia zakris- 
ujonauti ir Dievo apveizdos 
neapibrozyt.

—Bet kunigams tas gali 
atnešti negeistinų pasek
mių, tėve.

—Kodėl?
Pasimokinę zakristijonai 

pradės juos kritikuoti. Be

to, jie gali atsisakyti ir baž
nyčias šluoti. Perprastas bus 
darbas mokytiems žmo
nėms.

—Na, jeigu taip, Maike, 
tai kibą aš patarsiu jam ne
važiuoti į tą škulę. Juk tenai 
gali sugadint gerą zakristi
joną. O kur aš tada gausiu 
išsigerti? Jes, reikia eit ir 
atkalbint jį nuo tos kelio
nės. O mudu, Maike, pasi- 
kalbėsiva kitąsyk.

nęs Lietuvos likimu.
Kaip žinia, Smetona buvo 

uždaręs prof. Voldemarą 
kalėjiman 12-kai metų už
tai, kad vieną naktį Volde
maras su pritariančiais sau 
karininkais norėjo nuversti 
Smetonos valdžią. Bet da
bar Voldemaras jau paleis
tas. Smetona paleido jį ta 
išlyga, kad Voldemaras iš
važiuos iš Lietuvos ir prieš 
Smetoną nieko nei žodžiu 
nesakys, nei spaudoje rašys. 
Voldemaras išvyko Francu- 
zijon. Voldemaro pragyve
nimui užsieny Smetona pa
skyrė iš valstybės iždo 1,000 
litų kas mėnesį. Tai reiškia 
12,000 litų metams. Už tuos 
litus Voldemaras ir tyli. Bet 
tylėti jam labai sunku. Jis 
labai jaudinasi Lietuvos li
kimu. Jo akimis žiūrint, Lie
tuvai šiandien gręsia dides
nis pavojus, negu kada nors 
pirmiau. “Jeigu Čekoslova
kija, turėdama galingų 
draugų, tapo taip žiauriai 
apiplėšta, tai kas bus su Lie
tuva, kai vokiečiai nutars 
atsiimti Klaipėdos kraštą?” 
klausia Voldemaras. “Kas 
ją gins?”

O buvo galima Lietuvą 
nuo tokio pavojaus apsau-

EŽERAS, KURIS PAVA
SARI IŠEINA, O RUDENI 

SUGRĮŽTA.
Idaho valstijoj, netoli 

nuo McCammon miestelio, 
yra misteriškas ežeras, ku
ris taip ir vadinasi—Myste
ry Lake. Misterija yra tame, 
kad kiekvieną pavasarį, 
kuomet kitų ežerų vanduo 
pakįla, šito visai išnyksta ir 
farmeriai toj vietoj sėja ja
vus. Bet rudenį, kai kiti eže
rai pradeda nuslugti, šitas 
vėl pradeda kilti iš po že
mės. Tai buna jau po to, kai 
farmeriai nuima javus. Da
vęs taimeriams šią vasarą 
gražių avižų, pereitą savai
tę tas ežeras vėl jau buvo 
pilnas vandens, 12 pėdų gi
lumo.

MOTERIS NUŠOVĖ 
STIRNĄ.

Coloiados valstijoj yra 
viena moteris teisėja. Perei
tą savaitę ji išvažiavo me
džioti ir parsivežė šešiaragį 
ožį. Ir ji sakosi pati jį nukir
tusi. Gal ir yra tokių, kurie 
jai patikės.

KODĖL LITHUANIA. O 
NE LIETUVA?

Klausimas: Gerbiamieji, 
ar negalėtumėt paaiškinti, 
kodėl mes turim rašyti 

lLithuania, o ne Lietuva?
J. M. Tumavičicne.

Atsakymas: Adresuoda
mi Lietuvon savo siuntinius 

'galėtume rašyti ir Lietuva; 
bet tuomet Amerikos pašto 
darbininkams gal pasidary
tų nereikalingo darbo, pa
kol jie surastų, prie kurios 
šalies daiktų tokį siuntinį 
dėti. O kadangi mums rupi, 
kad musų siuntiniai butų 
vežami kuo greičiausia, be 
jokių kliūčių, tai mes adre
suojame juos ne į Lietuvą, 
bet į Lithuania, nes anglai 
yra jau tai]) įpratę musų ša
lies vardą rašyti. Taip daro
ma ir su kitų šalių vardais. 
Pavyzdžiui, vokiečiai savo 
šalį vadina Deutschland, ta
čiau adresuojant Vokieti
jon laiškus iš Amerikos ra
šoma Germany, taip kaip 
anglai tą šalį vadina.

goti, sako Voldemaras. Juk 
anglai su francuzais atida
vė Hitleriui Čekoslovakijos 
vokiečius vien dėl to, kad 
išvengus karo. Jeigu Lietu
vos diplomatai butų buvę 
apdairesni, tai čia jiems bu
vo proga iškelti ir Klaipė
dos klausimą. Čia buvo pro
ga pastatyti Hitleriui sąly
gą, kad gaudamas Ziudetus 
jisai pasižadėtų nepulti ir 
Klaipėdos krašto. Ir nėra 
abejonės, kad anglai su 
francuzais butų šitokį pasi
žadėjimą iš jo gavę. Bet ne
buvo kam apie tai užsimin
ti. Lietuvos diplomatai mie
gojo. Ir dabar Hitleris turi/ 
laisvas rankas imti Klai-1 
pėdą.

Voldemaro manymu, 
Smetonos valdžia be reikalo 
ir Varšuvos ultimatumą iš
pildė, išsižadėdama Vil
niaus. Tą ultimatumą reikė
jo visai atmesti. Lenkai ka
ro nebūtų dėl to pradėję. 
Viskas, kas butų įvykę, tai 
tik Smetonos valdžia butų 
turėjusi pasitraukti.
Advokatas apie advokatus.

Vienoj lietuvių kolonijoj 
buvo svarstomas klausimas, 
kaip pritraukti prie lietuviš
kų organizacijų Amerikoje 
augantį musų jaunimą.

Visų pirma, žinoma, rei
kėjo nustatyti tikrą priežas
tį, kodėl musų jaunuoliai 
nenori dėtis prie senuolių 
draugijų? Nustatyta, jog 
svarbiausia priežastis yra

se musų jaunuoliai pasiekia 
aukštesnio išsilavinimo laip
snio ir lietuviškos organiza
cijos nepatenkina jų inte
lektualinių reikalavimų.

Iš to gauta išvada, kad 
reikia steigti intelektualų 
kliubą, kur jaunuolių protas 
galėtų rasti sau pageidauja
mo “dvasiško peno.”

Bet čia vėl kilo klausi
mas, kas yra tie intelektua
lai, kurie galėtų tokį kliubą 
sudalyti?

Visi nutilo.
Pagaliau atsiliepė’ X, ku

ris visą laiką klausėsi ir gal
vojo.

I “Na, o ar negalima butų 
pirmuoju intelektualu pa
kviesti advokatą Y?” tarė 
jisai.

“Advokatą Y!” nustebo 
Z. “Aš jį visai neskaitau in
telektualu. Aš pats moki
nausi teisių, ir esu advoka
tas, bet vien dėl to, kad aš 
pasimokinau, kaip apgauti 
žmogų, aš negaliu vadinti 
save intelektualu. Aš esu tik 
‘educated criminal’...”

Visi pasileido juokais.
Amerikos ir Latvijos karo 

nebus.
Latvijos atstovas Wash-

ingtone, kungs A. Belmanis, 
pereitą sąvaitę gavo 52 cen
tu iš Amerikos valdžios at
lyginimo, ir todėl karo tarp 
Latvijos ir Amerikos nebus.
Istorija čia tokia:
Latvijos atstovas važiavo 

automobilium per Mississip
pi valstiją ir jam teko nusi
pirkti 8 galionus gazolino. 
Už tą gazoliną jis turėjo už
mokėti 52 centu valstijos 
taksų.

Kadangi Amerikos atsto
vas Latvijoj šitokių taksų 
nemoka, o diplomatiniai 
valstybių atstovai visur nau
dojasi vienokiomis teisėmis, 
tai Latvijos atstovas Belma
nis kreipėsi į Jungtinių Val
stijų užsienio reikalų vedė
ją Hullą ir pareikalavo, kad 
tie 52 centai butų jam su
grąžinti.

Valstybes Departamentas 
tuoj mušė Mississippi valsti
jos gubernatoriui White’ui 
telegramą, pranešdamas 
jam, kad dėl tų taksų susi
darė nemaloni tarptautinė 
padėtis. Gubernatorius ra
portavo visą reikalą trafiko 
komisionieriui, kuris šį inci
dentą ištyrė ir nutarė Latvi
jos atstovui padalytą skriau
dą atlyginti. Čekis 52 centų 
sumai esąs jau išsiųstas.

Juokaudami, Amerikos 
laikraščiai džiaugiasi, kad 
Washingtono diplomatams 
pavyko šį “tarptautinį inci
dentą” išrišti “taikos ke
liu.” Nereikėjo šauktis nei 
Tautų Lygos pagalbos.

PELENŲ DAINA.
Kaip numirsiu, tik nekaskit, 
tik nevežkit į kapus.
Į liepsnas skaisčias imeskit— 
tegul karstas laužu bus.
Tegul kyla iuodi durnai, 

dangaus skliautais mėh nais,
Ir bejausmis mano kūnas 
tepavirsta pelenais.
Dulkės tas paleiskit vėjais, 
laisvės paukščiams ant sparnų— 
Tegul neša, tegul sėja 
dainą mano pelenų!

Prisiuntė F. Milžinskas.

DAINA.
Aš braidžiau takus tarp lapų, 
tarp suvytusių gėlių.
Visur vieni tiktai vėjai
ūžė, blaškės tarp šakų.

Aš braidžiau takus tarp lapų, 
paukščiu būvį aš sekiau.
Apie tolimą kelionę
ką jie kalbasi klausiau. 1.. r

Ir aš su jais išskrist norėjau, - •
išsinerti iš vargi].
Visur vieni tiktai vėjai, 
ūžė, blaškės tarp šakų.

Prisiuntė F. Milžinskas.

Kodėl Anglija Pataikauja Faši- 
stinėms Valstybėms?

Todėl, kad ji nori sustiprin
ti jas prieš Sovietų Rusiją.

Įdomu, kaip pažangieji 
žmonės Lietuvoje seka tarp
tautinę politiką ir kaip jie 
aiškina Anglijos pataikavi
mą fašistinėms valstybėms. 
Štai, ką šituo klausimu rašo 
“Naujienų” koresponden
tas iš Kauno:

Chamberlaino skridimas 
pas Hitlerį, tai buvo ne kas 
kita kaip Hitlerio padėties 
gelbėjimas, bet ne Čekoslo
vakijai paramos teikimas.

Hitleris tiek toli buvo pa
žengęs, kad atrodė toliau 
jau jam nebėra kur eiti. Ka
ras arba visu frontu trauki- 
masis atgal. Karas maža vil
čių teikė bet ką laimėti, o 
traukimasis atgal reiškė sa
vo gyventojų akyse tikrą 
kompromitaciją ir kartu ne
pasitikėjimą, kuris galėjo 
virsti visos hitleriškos siste
mos tikra katastrofa. Bet 
karo Anglija visai nenorėjo. 
Jai ir nėra ko norėti, juk ji 
iš karo nieko gero negali 
laimėti, nes visko yra prilė
kusi. Pasaulyje-jau daugiau 
naujų kolonijų neįsigysi; 
vienas jų valdo ji pati, kitas 
Francuzija, tai yra anglų są
jungininkė. Tiesa, pakelyje 
dar stovi Italija su savo ko
lonijomis. Bet šita valstybė,

su reakcinga Vokietija, bet 
ne su demokratine Francu
zija.
Vardan “taikos” fašizmui 
šeriamos mažos tautelės.
Čekoslovakija buvo paau

kota fašitinei Vokietijai ne
va dėl to, kad išvengus pa
saulinio karo. Vadinasi, pa
aukota vardan taikos.
i Bet dėlko tą auką reikia 
dalyti mažesnių valstybių 
sąskaiton?

Dėlko šiam taikos auku
rui aukas turi duoti mažes
nės tautos, valstybės! Dėlko 
tame taikos aukure turėjo 
susmilkti beginklė Etiopija, 
dėlko dėl to turi kentėti tik 
ispanų tauta, dėlko turėjo 
žlugti sena valstybė Austri
ja, dėlko turi kentėti visos 
kitos mažosios tautos, dėlko 
tik jos vienos, diena iš die
nos, turi drebėti dėl savo li
kimo, dėl savo gyvasties?...

Dėlko tam taikos aukurui 
pati Anglija ir Vokietija ne
neša aukų? Jos turi ką au 
koti ir kuo pasiaukoti!

Dėlko nepadaryti koksai 
nors plebiscitas toje pačioje 
Britų imperijoje ir atsiklau
sti jos valdomų tautų, ar 
kartais jos nepanorėtų su
kurti savus židinius?

Vokietija baudžiasi kolo
nijų, nes esą jai reikalinga

pramonei žaliavų. Tai dėl
ko Anglija taikos dėlei ne
galėtų kai kurių kolonijų iš
sižadėti? Dėlko leidžiama iš 
mažutės Čekoslovakijos at
imti kaip tik patsai pramo- 
ningiausias kraštas ir tas 
vietoves, kur Čekoslovaki
jos įtaisyti sustiprinimai 
nuo priešo apsiginti?

Dėlko, sakysime, Italijos 
valdomoje Etiopijoje nepa
daryti plebiscitą, ar jie nori 
būti italų valdomi?

Gal jie sutiktų geriau vo
kiečiams pasiduoti būti eks
ploatuojamais? (

Bet Anglija, gudrieji jos 
konservatoriai, pasauliui 
dabar dumia akis, kad šven
tos taikos dėlei Čekoslova
kija turi pasiaukoti!

Čekoslovakija maža vals
tybė, tai ir privalo aukas 
skirti. Paprastai aukas duo
da tie, kurie mažiausiai, turi 
ką duoti.

Anglija dabar skelbiasi, 
kad ką ji tik dabar daro, tai 
daro vien tik taikos labui. 
Tuos žodžius iššifravus bu-| 
tų galima sakyti, kad Angli-1 
ja dabar ką tik daro, tai da
ro, kad Vokietijoje reakciją 
dar labiau sustiprinus, kad 
ateityje butų galima lygiai 
taip lengvai Sovietų Rusiją 
sudoroti, kaip dabar sudo- 
rojama Čekoslovakija.

P

kaip kartu ir Vokietija, ang
lų konservatoriams, tiems 
Europos reakcijos įkvėpė
jams, yra būtina kaipo kum
štis prieš Sovietų Rusiją. 
Anglija gerai žino, kad 
Francuzija nekuomet su So
vietų Rusija nekariaus, nes 
nėra jai jokio apskaičiavi
mo su Sovietais kariauti.
Priešingų interesų visai ne
turi, o jei ką turi, tai turi tik 
daug bendro.

Ginti Čekoslovakiją nuo 
Vokietijos butų priešinga

Anglijos politikai.
Anglijos karas dėl mažu

tės Čekoslovakijos tai ne 
kas kita, kaip Vokietijos pa
statymas į antraeilių valsty
bių tarpą. Kitaip tarus, ją 
ilgesniems laikams išmušti 
iš stipresnių valstybių tar
po, kuri jau ilgam nepajėg
tų kada nors susidurti su So
vietų Rusija. Italija ne kok
sai partneris. Italija gali 
sėkmingai kariauti su be^ 
ginkliais, mažai kultūrin
gais etiopais, bet ji viena ne
galėtų drįsti kada nors pulti 
Sovietų Rusijos. Be to, ir ne
turėtų dėlko juos pulti. Štai, 
įsivėlusi į Ispanijos avantiū
rą, Italija niekaip nepajėgia 
ispanų respublikos dvasios 
sugniauždyti. Tūkstančiais 
žūva italai kariai ir vis dėlto 
ispanų respublikonai tvir
tai laiko savo pozicijas... 
Šioje bėdoje italai net vo
kiečių yra remiami, bet tik 
tiek, kiek tai vokiečiams ii 
tik vokiečiams išimtinai 
naudinga. Italai čia siunčia 
savo vyius grumtis, o vokie
čiai siunčia savo instrukto
rius kraštą grobti ir jo tur
tus eksploatuoti.

Anglija ilgai svetimomis 
rankomis žarijas graibsto ii 
tokios politikos ji nori ir to
liau laikytis. Anglija gerai 
nusivokia, kad netolimoje 
ateityje jos vienas stipriau
sių priešų bus Sovietu Rusi
ja. Jų interesai Azijoje ir 
dalinai Afrikoje kryžme su
siduria. Savo rankomis tą 
ateities priešą ji viena neno
ri sudoroti, todėl šitam rei
kalui ji nori išlaikyti sveiką 
ir galingą reakcinę Vpkieti- 
ia. Kartu su Vokietija Ang
lija dar ateityje turės ką da
lintis! Sovietų Rusijos teri
torijoje yra nemaža žibalo, 
anglies ir kitų vertybių, ku
rios Anglijos ir Vokietijos 
pramonei yra reikalingos. 
Kąsnis geras. Bet tą kąsnį 
bus galima žiotį tik kartu

AUSTRALIJOS NELAI-
MES.

Australiją galima laikyti 
didžiausia pasaulyje sala, 
arba mažiausiu žemynu. Jos 
plotas užima 2,974,580 ke-< 
turkampių mylių ir turi 8,- į 
800 mylių juros pakraščio.; 
Ji guli į pietus nuo ekvato-i 
riaus, taigi pietiniame že
mės puskamuoly. Ji yra Bri
tų Imperijos dominija ir 
valdosi panašiai kaip Kana
da. Klimatas Australijoj vi
dutinis ir šita šalis galėtų 
but labai turtinga, jeigu ne 
kralikai ir smėlys. Kralikai 
ir smėlys yra didžiausios 
Australijos nelaimės. Smė
lys užneša laukus, pievas, ir 
nėra budo gintis nuo jo. O 
(ose vietose, kur žemės der
lingesnės, daug blėdies pri
daro kralikai. Mat, Austra
lijoj, kaip ir Amerikoj, ne
buvo tinkamų žmogaus rei
kalams gyvulių, todėl apsi
gyvenę tenai europiečiai 
pradėjo vežtis visokių gyvu
lių iš Europos. 1860 metais 
iš Anglijos buvo nuvežta ir 
paleista Australijoj 24 kra
likai. Ir iš tų 24 priviso tiek, 
kad dabar jų išmuša kas 
metai milionus ir vis negali 
apsiginti. Jų kailiukų Aust
ralija dabar per metus par
duoda už $10,000,000, bet 
nuostolių jie pridaro per 
metus už $250,000,000.

LIETUVA SAUGO SAVO 
MIŠKŲ IR LAUKŲ GY

VŪNIJĄ.
Lietuvoj nėra baisių plėš

riųjų žvėrių ar kitų gyvių. 
Užtat čia daug yra šiaip į- 
vairių žvėrelių ir daugybę 
visokiausių paukščių-paukš- 
telių. Miškų ir laukų gyvū
nija karų laikais buvo labai 
sumažėjusi. Kai kurių gy
vulių ir paukščių rūšys pra
dėjo visai nykti. Nepriklau
somoji Lietuva pasirūpino 
apsaugoti savo girių, laukų 
ir vandenų naudingus gy
vius. Įstatymais ir griežtais 
įsakymais yra uždrausta 
medžioti ir žuvauti tam tik
rais laikotarpiais, Yra nuro* 
dyta kada kokius žvėris ii 
paukščius galima medžioti 
ar žuvis gaudyti. Kelioss 
vietose miškuose yra įsteig
ti žvėrių ir paukščių apsau
gos punktai, vadinami re
zervatai, kur niekad nelei
džiama medžioti, kad ra
miai galėtų veistis ir gyven
ti retesni paukščiai ir žvė

rys. Todėl dabar vėl pilni 
miškai, pievos ir laukynai į- 
vairių žvėrių žvėrelių ir 
paukščių.

Pernai labai aštri ir sunki 
žiema buvo kurapkoms ,ir 
kitiems paukščiams. Daug 
jų nuo bado ir šalčio įjugai- 
šo. Šįmet jų jau yra aiškiai 
mažiau. Todėl žemės ūkio 
ministeris J. Tūbelis paskel
bė įsakymą, kad kurapkos 
medžioti draudžiama nuo 
spalių 1 diėnos iki ateinan-' 
čių metų lugpiučio 31 die
nos, Kitais metais kurapkos 
buvo leidžiama medžioti iki 
giuodžio 1 d. Taigi šįmet 
buvo galima kurapkas me
džioti tiktai vieną rugsėjo' 
mėnesį. Tsb.

Red. Pastaba: Butų daug 
geriau, kad žemės ūkio mi
nisteris Tūbelis mažiau rū
pintųsi kurapkomis, o dau
giau kreiptų dėmesio į ūki
ninkus, kad tautiški antsto
liai nepardavinėtų jų gyvu
lių ir žemės už mokesčius.

NUPLAKĖ'ŽMOGŲ, KU
RIS NORĖJO NUSIŽU

DYTI.
Rugsėjo 21 dieną, kai iš 

Klaipėdos į Telšius turėjo 
ateiti traukinys, ant gelžke-; 
lio bėgių buvo pastebėtas 
atsigulęs žjnogus. Tai buvo 
Telšių miesto gyventojas 
Kliauza. Kai jam liepta at
sikelti, jis pareiškė norįs 
mirti, nes nesą iš ko gyventi. 
Vis dėl to jis buvo nuvary
tas. Bet ne ilgam. Kai tik 
traukinys ruošėsi išeiti,. 
Kliauza vėl atsigulė ant bė
gių. Tada gelžkelio darbi-' 
ninkai jį gerokai nuplakė ir 
liepė eit namo.

___________________ ' 4 i

UGNIS SUNAIKINO VISĄ 
ŪKĮ.

Žagarės valsčiuje, Petrai- 
tėlių kaime Rudausko ūkyje; 
kilo gaisras. Sudegė nauji, 
vos pernai statyti tvartai, 
daržinė su šienu ir javais ir 
prie daržinės buvusios javu 
kaugės. Padaryti nuostoliai 
siekia 10,000 litų. Gaisro su
naikintas turtas apdraustas 
nebuvo. Gaisrą gesinti pa
dėjo Skaisgirio ugniagesiai.

_ .... — - - ■ ■■ I

Rašto Istorija. Pagal A B Schnitzerj 
sutaisė Šernas. Aprašo, ko1 iu budu 

imonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago. 1905, pusi. 304. 
Apdaryta .............. ....................... 52 50
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V K. R Yra tai ,<ar? 
blausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429. 191." m......... ............... ?2.00
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Įvairios Žinios.
KELEIVIS, SO. BOSTON

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
IŠRODO. — CH. PUŠYNAS. —

Amerikos Indi jonų Šventė.
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Pramonės Atsigavi- Sovietai Stiprina Sie-
mo Ženklai. ną Prieš Nacius.

Vokietijos kapitalas įieš
ko rinkų ne tik Balkanų vai
stybėse, bet šiomis dienomis 
paskolino ir Turkijos val
džiai 60 milijonų dolerių 
ginklavi mosi reikalams. 
Kiek pirmiau anglai pasko- 
ino turkams 80 milionų do- 

Įlerių, kad ji išvadžiotų nau- 
^ 'įjus geležkelius ir sustiprin- 
--|tų industriją. Taigi vokiečių 

lir anglų kapitalai jau įsėdo 
Washingtone j Turkijos pramonę. Bet 

.... ------------ v----- , F-—e- dvieju šalių kapitalai nega-
mazyn, tai yra pirmuciausis sanG ]abaj nusivilusi Fran- lės ilgai broliuotis. Vokie- 

ir Čekoslovakijos čianis reikia rinkų ir žalia- 
prieš Vokietiją su- j Vos ir jie be jos nenurims. O 
„. Iki šiol ji tvirtai,to paties jieško ir Anglijos 

jUKejusi, kad Francuzija ii finansininkai. Nepaisant 
į Čekoslovakija bus didelė kaip Hitleris bažijosi, kad 

ilitarizmą. Dabar gi Maskva angliią, bet kišimas kojos į 
'pamačiusi, kad ji turi pasiti- Turkiją ir j Balkanų valsty- 
kėti tiktai savo jėgomis irjbėlešgalitą p'riesaikąsūlau- 

itodėl reikia geriau apsaugo- žyt, kaip ‘buvo sulaužyta 
;ti Ukrajinos kviečius ir ang Versalio taikos sutartis.

Washingtone esą gauta ži
nių, kad Sovietų Rusija sku-

Geriausiu pramonės ro
dikliu yra skaitoma plieno 
gamyba, nes plienas reika- ;biai pradėjo fortifikuoti sa- 
lingas netik naujoms maši- ,vo “negyvenamąją zoną” 
noms statyt, bet ir geležin- ] vakarų pasieniu, kaip pir- 
keliams, ir namams, ir auto- maeilę. 
mobiliams, ir laivam- 
daugybei kitų dalykų. Taigi, į Gautomis" Washing! 
k*10™®1 P_/en.°_ infoimacijomis, Rusija

ženklas, kad visos paminė- J Gudijos 
tos čia sritys pradeda ma-: fronto p. 
žint savo veiklą, kas reiškia 'smukimu, 
ir darbų sumažėjimą tose i tikėjosi, 
srityse. | Z ’' ' ’

Dabartiniu laiku plieno ■ jai atspara prieš vokišką mi- Į jis ‘nepakels rankos’ prieš 
gamyba smarkiai kįla. Pe-l”J ' ’ ........................- • ■
reitą savaitę ji pa-iekė jau Į 
<52 nuošimčių to, ką ji gali 
išviso pagaminti. Dar šią 
vasarą ji gamino vos apie 
25 nuošimčius. Taigi dabai 
plieno pagaminama dvygu- 
bai daugiau.

Ir kartu su plieno gamy- 
bos pakilimu pasirodo pagy
vėjimas kitose pramonės ša
kose. Pavyzdžiui, Chevrolet 
automobilių dirbtuvė Flintc 
mieste, kur iki šiol dirbo 
D,000 . darbininkų, pereitą 
sąvaitę pašaukė da 3,000 
žmonių. Buick automobilių 
dirbtuvė tame pat mieste 
pašaukė 1,200 darbininkų 
Iki 1 lapkričio ji turėsianti 
jau 13,000 darbininkų prie 
darbo.

Namų statyboj taipgi ma
tomas didelis pagyvėjimas. 
Per rugsėjo mėnesį 37-niose 
valstijose kontraktų nau
jiems namams padalyta už 
.$99,574,000. Pernai šiuom 
laiku naujų statybos kon
traktų buvo pasirašyta tik 
už $65,590,000. Taigi namų 
statyba šįmet pakilo jau 52 
nuošimčiu.

Tai yra' taip pat geras 
ženklas, nes namų statybai 
kįlant, kartu turi kilti me
džio, cemento, plytų, stiklo, 
paipų, malevų, vinių ir kitų 
reikmenų pramonės.

Tai tik pradžia. Toliau, 
manoma, darbai eis da ge
riau. Manoma, kad darbai 
eis gerai per visą šią žiemą 
ir ateinančią vasarą, nes at
einančių metų rudenį bUŠ 
prezidento rinkimai ir fede
ralinė valdžia darys ką tik 
ji gali, kad žmonės butų pa
tenkinti demokratų tvarka 
ir vėl balsuotų už demokra
tų partiją.

apsigynimo liniją 
ii i pries'Vokieti ją.

mas kaip revoliucijohierius, 
šiandien jau kontrevoliuci- 
jonierius ir laukia teismo. 
Valomos paprastos įstaigos, 
valoma armija ir diplomati
nis korpusas. Atrodo, kad 
tenai nėra nei kuo pasitikė
ti, nei kam tikėti. Dabar 
prasidėjo Sibire areštai vi
sokių suokalbininkų ir žalo
tojų ūkio srityje. Butų labai 
gerai, kad kada nors tie are
štai ir teismai Sovietų Są
jungoje pasibaigtų, nes to
kia situacija nekaip atrodo 
užsieniečiams, kurie žiuri į 
Sovietus kaipo į kelrodį iš 
kapitalistinės vergijos pasi- 
liuosuoti.

lis nuo vokiečių įsiveržimo. ------
♦ šitas apsaugos planas su- y Li.r 

sidedąs iš 6 punktų, kurie  išbara lietuvius 
esą tokie:

1. Visu Estonijos, Lenki
jos ir Rumunijos pasieniu 
iškirsti visas girias kelių 
šimtų varstų pločio ruožu.

2. Iškelti iš tos zonos visus 
dabartinius gyventojus, o jų 
vietose apgyvendinti ištiki- ją. žiūrėkite," 
mus raudonarmiečius, kurie klausia nei narių valios, nei 
gyvens tenai kaip ūkininkai jiems leidžia ją nubalsuoti, 
arba miestelių gyventojai. 'Je, je, tai tikra diktatūra!

3. Sunaikinti šitoj zonoj Bet kuomet Stalinas visai

SUŽINOK SAVO LAIMĘ!
Ąjspūk savo laimę. Pa’inksminkit 

savo draugus. Viri nori savo laimę 
žjrtot. Dabar jus ga'it lengvai atspėt 
sū nauia kalade laimes atspėjimo 
kortų. Nieko nereikia išmokt—kortos 
viską pasako. Prisius''ite viena dolerį 
ir gausite kaladų Zod'ac Fortune 
Telling Cards ir veltui kataliogų.

OLVANI (5)
43 Banks st., Brockton, Mass.

A. Bimba per “Laisvę” 
____  11___l.j socialistus, 

kad jie tryse (Grigaitis, 
Montvidas ir Liutkus) suda
ro Lietuvių Socialistų Są
jungos Centralinį Komite
tą ir tasai kom i t e t a s 
i uošia lietuviams socia
listams principų dekleraci- 

!. sako, neatsi-

Kartą Leninas pasakė, 
kad ekstra kairumas visuo
met susisiekia su ekstra de- 
šinumu. Taip iš tiesų pasi-1 
taiko. Šiandien Amerikos 
Darbo Partijoje susitiko de-1 
šinieji socialistai ir kairieji 
komunistai. Tos dvi kraštu- 
tinybės jau vienoje kempė
je. Bet Norman Thomas. 
Socialistų Partijos vadas, į 
tą dešiniųjų ir kairiųjų susi
siekimą nekaip žiuri. Jis sa
ko, kad šiandien į Amerikos 
Darbo Partiją sugužėjo vi
sokie biurokratai ir beprin- 
cipiai karijeristai, užtai So
cialistų Partija ir negalinti

Penktas Puslapi!

susirenka įvairios indijonų gi-1 parodyti indijonų kunigai įsi
minės ir per tris dienas ir nak- kandę gyvates. Apačioje matyt 
tis be pertraukos klykia, šoka ir daug baltų palapinių. Tai indi- 
visokius burtus daro. Iš kairės, jonų “miestas.” 
viršutiniame vaizdelio kampe,

ši nuotrauka parodo indijonų 
šventės iškilmes New Mexico' 
valstijoj. Indijonai renkasi ir 
savo gražuolę, kurią čia matome 
paveikslo vidury. Per šią šventę

3. Sunaikinti šitoj zonoj 
visus transportacijos kelius, Sovietų Sąjungai pagamino 
tiltus ir geležinkelius, arba konstituciją, tai visi džiau- 
sudėti po jais minas, kad giasi ir pasididžiuodami sa- 
priešui įsiveržus greitai bu- ko: “Staliniškoji konstitu- 
tų galima juos sunaikinti. |cija!” Arba kai Karolius

4. Visu rytų pasieniu šita- Marksas ir F. Engelsas pa- 
me įuože sukonstruoti “Ma- ruošė “Komunistų Manifes-

.” ar jiems kas primetė 
’ Bet kuomet 

Į trys socialistai ruošia lietu- 
užnugary |viams socialistams principų 
jitrfi r* n 11 _ I <1 H nvn r»i i n ioj ]ėlU MGClC“

žino” (Maginot) liniją, ko-Jtą,” a. Jk,... 
kią franeuzai turi įsitaisę (diktatorystę? 
Vokietujos pasieniu. j2

5. Šitos linijos 1 
kuo griečiausia statyti nau- [dekleracija, tai jau nede- 
jus geležineklius, kad butų mokratiška! Ko verta tokia 
galima grietai privežti tenai “kritika.”
kareivių ir aprūpinti juos j ---------
reikalinga karo medžiaga. 1 Tiesa, Lietuviu Komunis-

6. Steigti šitos linijos už- tų Centro Biuras susisėda iš 
nugary didelius armijos V žmonių. Bet tie 9 žmonės 
koncentracijos centrus ir priklauso nuo Centro Biuro 
gerai fortifikuotas ir apsau-'sekretoriaus valios ir jie 
gotas orlaivių papėdės. |nekuomet nepasakys “No!”

Naujas Sovietų Rusijos .Kaip greitai jie pasakytų 
apsigynimo planas t” o..;
toks, 1 ” ‘ _____________ __ _
priešą į tą atvirą ir tuščią1 bet ir už K. P. sienų. ____
zoną, kur nebus jokių kelių valia būti C. Biure tik tol, 

: “Yes!” Kam 
jau kam kalbėti apie de
mokratizmą, tik ne Centro 
Biuro sekretoriui.

gotas orlaivių papėdės.

-. . . . “No!” taip greitai jie atsi-
kad reikia įsileisti( durtu ne tik už C. B. sienų, ; .... ..x „ ...... Jiems

nei tiltų, ii- kai jis čia susi- kol jie sako: 
l/ranctvę tariu ii nnltikraustys, tada jį pulti.

IĮ fOi/07 VAN TAIP 
JI C? SKAUDA 
vivn PEČ,Ų 
./♦I MUSKULUS. 
£?- <\ KAD NET 

<>\lŠSlTieSTl

PAKtNlfK TRUPUT) A 
VllRtAl IR PAKANKAMA iMRj 
$»US<AU0A*5 vtfią 
SU PAIN EIFIlllRluP 

PAMATYSI KAIP < 
ŪMAI SKAUSMAS ’

W NEGALIU. PAltNGUtS

Taip. brongut drougai. Jei jut lanlina tlauimai ir imli- 
rimai įūių mutkulg. kaipo pateka oralroukio perpulirro.

novdc|C nuo 1867 molų

Visose šalyse ir visokiose 
valdžiose atsiranda žulikų 

;ir žalotojų, bet turbut dau- 
'giausia visokių kenkėjų at
siranda Sovietų Sąjungoj. 

‘Vienas teismas nepasibai
gė, žiūrėk, jau kitas prasidė
jo. Kas vakar buvo garbina-

Londono Žmonės Ties Parlamento Rūmais.

Si radiofotografija parodo Londono minias, kurios susirinko ties parlamento rūmais pro
testuoti dėl Čekoslovakijos pardavimo.

remti Amerikos Darbo Par
tijos tikieto. Pasakyta daug 
tiesos, daug teisybės. Bet 
šiandieninėje situacijoje vis- 
tiek geriau remti Darbo 
Partijos tikietą, Darbo Par
tijos remiamus kandidatus, 
negu reakcionierius iš re- 
publikonų ar demokratų 
partijų, kurie jokio lyšio su 
darbininkais ir jų organiza
cijomis neturi.

Prezidentas Rooseveltas 
pasiūlė A. D. Fj.daryti žing
snių susivienytūsu CIO. Tą 
patį jis pasiūlė ir CIO tary
bai. Puikus gestas iš prezi
dento pusės! Norman Tho
mas, Socialistų Partijos va- ■ 
das, irgi sako, kad pasiūly
mas geras, bet jis įspėja, 
kad tos dvi unijos tartųsi tik j 
tarp savęs, kaip lygus su ly
giu, neįsileisdamos iš val
džios pusės jokio atstovo. I 
Jo nuomone, valdžia yra 
valdžia, o .uni jos yra unijos, 
kurios streikuodamos už 
duoną ir druską turi su ta 
pačia valdžia susikirsti.

PABĖGO VISAS PRŪDAS 
IR ŽUVIS.

Užvenčio valsčiaus, Ku- 
nigiškio kaimo ūkininkas 
Bertašius, norėdamas nulei
sti vandenį iš žuvų prūdo, 
dalinai prakasė pylimą ir ti
kėjosi vandenį palengva iš
leisti. Tačiau pradėjęs bėgti 
vanduo bematant pylimą iš
griovė ir didelis prūdas pei . 
trumpą laiką visu smarku
mu išbėgo, išnešdamas žu
vis, velėnas, dumblus ir ap- 
semdamas kelių hektarų že
mės plotą.

ĮSUS ALIEJAUS GAIS
RAS NEW JERSEY 

VALSTIJOJ.
New Jersey valstija yra 

didžiausis aliejaus pramo
nės centras Jungtinėse Val
stijose. Lindeno miestelis 
tenai taip ir vadinasi—“Oil 
village.” Pereitą sąvaitę ta
me miestely kilo gaisras. 
Pradėjo degti City Service 
kompanijos įmonė. Ir tuo- 
jaus 8 akrų plotas pavirto 
liepsnojančiu pragaru. Ta
me plote sprogo 22 tankai 
su 1,680,000 galionų gazoli
no) aliejaus ir kerosino. 
Liepsnų jura pakilo 300 pė
dų aukštyn. Kovai su gaisru 
buvo sušaukta 1,500 ugna- 
gesių.
RADO DIDŽIOJO KARO 

LAIKŲ MINĄ.
Klovynių II kaime, valant 

linomarką, rasta gerai užsi
likusi vandeny 100 svarų 
mina — minosvaidžio šovi
nys.

Rugsėjo 2 d. ta mina bu
vo susprogdinta. Įmetus ją 
sukurton ugnin, mina po 5 
minučių smarkiai sprogo.

PORTLAND, OREGON
PARSIDUODA 3 LOTAI. PIGIAI. 

Klauskite S. BRUZGULIS • (3 
89 Pearl st., Somerville, Mass.

sTe n I N f A I
KALENDORIAI

1939 METAMS.
Užlaikau daug; visokių rūšių ir vi

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

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

G ERB. KELEIVIO SKAITYTOJAI.
Kurie gyvenate Dorchestery tarp 

Field's Corner ir Ashmont stočių, ku
rie žinot ar turite storų su dviem ar 
trim ruimeliais prie storo, geresnėj 
vietoj, dėl šiaučiaus. Taip pat Matta- 
pane prie Blue Hill Avenue, arti 
Morton Street arba Cambridge prie 
Harvard Sq., arba da geresnėj vietoj. 
Malonėkite man pranešti, už išlaidas 
atlyginsiu. Meldžiu parašyt: Palioni- 
ja Gulben, 89 Allston St., Cambridge, 
Mass, arba A. Gulben, 581 Millbury 
street, Worcester, Mass. Už geros 
vietos suradimų skiriu $5.00. Reika
linga taip pat šeimininkė, kuri pati 
save apžiūrėtų, amžiaus tarp 35—50 
metų. A. Gulben. (3)

PAJIEŠKOJ1MA1
Aš, Elzbieta Tutkus, pajieškau 

PRANO SPRAINIO, paeina iš Mas
taičių kaimo, Gelgaudiškio valsčiaus, 
Šakių apskričio. Atsišaukit patys; 
kurie žinot kur jis randasi, prašau 
pranešt jo adresų, busiu dėkinga.

Mrs. Walter Kunda, (5
851 — 20-th street, Seattle, Wash.

Pajieškau tetos Juzės KACINKE- 
VIČIUTĖS-JURGELAITIENĖS, pa
eina iš Užusalų kaimo, Kauno apsk., 
kada tai gyveno Detroit, Mich. Pra
šau atsišaukti turiu svarbaus pra
nešti apie seserį Malvinų ir brolį Sil
vestrų. Kurie žinot kur ji randasi, 
malonėkit pranešti jos adresų.

Taipgi pajieškau GENES PETRO- 
NAITĖS, ji gyveno Paragvajuj, pa
eina iš Radžiūnų kaimo, Subačiaus 
valsčiaus. Kas žino kur ji randasi, 
prašau pranešti, ar pati lai atsišau 
kia. M. Kacinkevičius (2) 
34 Van Nostrand avė,

Great Neck, N. Y.

APS1VED1MAI.
Pajieškau draugės gyvenimui mer

ginos arba našles nuo 38 iki 50 metų, 
neskiriant tikėjimo ar pakraipos, bi
le butų dora; aš dirbtuvės darbinin
kas, dirbu visados, svaigalų mažai 
vartoju, tabako visai nerūkau ir ne- 
kremtu.. Kuri mylėtų ramiai ir links
mai gyvent, prašau atsišaukti. Pla
čiau susipažinsime laiškais. (3);

Vincas Kuklis
9551 Cardoni avė., Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU PARTNERIO
Su $2,500 cash; turiu didelį oran- 

čių sodnų ir resortų F.loridoj. Esu ne
vedęs ir vienam nuobodu. (4)

ADOLPH
1448 S. Kedzie Ave., Chicago, Ill.

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

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

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

NAUJ IENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

ŽMOGAUS SVEIKATA 
IR LINKSMYBĖ

Yra' pagal supratimų jr išpildymų 
gyvenimo tikslo. Nesveikata, nelinks- 
mybė, neramybė, rūpestis ir taip 
kiekvienas nenormališkas padėji
mas, tai yra klaidingai pildymas tvė
rimo galybės pirmų įstatymų. Rašy
kit DABAR dėl išdėstymo ir išaiški
nimo jus padėjimo. Kaip suprasit sa
vo gyvenimo klaidas, bus lengva iš
pildyti jus aukščiausį geidavimų ir 
įgyti sveikatų ir linksmybę. - (52)

JOS. MATUKAITIS, BP. D.,
I 377 South St., ..BRISTOL, CONN.;

MOSTIS NUO ROMATO.
John’s Remedy mostis, stebėtinai 

greit prašalina kaltuninius, nervų ir 
visų kitų sąnarių skaudėjimus. Tūks
tančiai pasiliuosavę nuo Romatinių 
Skaudėjimų, pataria ir kitiems var
toti tik JOHN’S REMEDY MOST). 

; Jeigu kitos mostys jumis nepatenki- 
; no, kodėl nebandote šių nuostj, kuri 
i yra vipna iš geriausių vaistų nuo 
Romato. Kaina $1.00 ir 50c.

| NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ 
įVENTROLA: Sugydo vidaus orga- 
: nūs, išvalo gasus. Panaikina skaudč- 
Ijimų po krutinę. Paskatina prie ape- 
! tito, atgaivina mažakraujus ir suke- 
I lia energiją prie vyriškumo—mote- 
i rims reguliuoja laikų. Kaina $1.00, 
: išbandymui 25c. Agentams duodame 
nuolaidų. (2)

I WESTERN CHEMICAL CO. 
‘ P. O. Box 11", PLAINSVILLE, PA.

NAUJA VAISTŲ KNYGA 
j SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų Šaknimis.' 
Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk- 

, lom ir Lapais. Joje telp*. 311 vardų 
(visokių augalų lietuviškai, angliškai 
j ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias: 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti,.

! Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba:

I popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 
PAUL MIKALAUSKAS

218 W. Fourth St . So. Boston, Mass.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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

. ■ ■ i. — —-kx ■■ . ■■ n==SKs^ei
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UŽ KOKIO VYRO AŠ NO
RĖČIAU TEKETI?

Šitokiu klausimu Argenti
nos lietuvių sąvaitrašty “Iš
vien” dedami njoterų ii 
merginų balsai. Kai kurie jų 
gana charakteringi ir įdo
mus. Pavyzdžiui, tūla J. 
J—čiutė rašo:

Aš norėčiau, kad Tu, bu
simasis mano vyre, nebūtum 
labai gražus, nes išmintis ii 
grožis retai vaikšto kartu. 
Kilni siela dažnai pasirenka 
prastesnį kūną. Mano darže
lio razetos tokios nežymios, 
bet jos taip maloniai kve
pia, kai aš apie Tave svajo
ju... As tekėsiu Tave mylė
dama, išsirinkusi iš šimtų ir 
tūkstančių, ' todėl Tu man 
busi gražiausias, nes Tavo 
graži siela spinduliuos iš 
akių ir veido.

Pirmiausia Tu, busimasis 
mano vyre, turi but darbš
tus, sąžiningas ir teisingas. 
Ypač nemėgstu melagių. 
Nebus to nusikaltimo, kurio 
Tau negalėčiau atleisti, jei 
Tu man nuoširdžiai atvirai 
pasisakysi. .Aš noriu, 1 
visose r ‘ _ 
turn autoritetas: kad suėji
muose nebijotum ištart žo
džio, pareikšti savo nuomo
nės.

Yra vyrų, kuriuos valdo 
moterys, bet aš noriu, kad 
Tu mane valdytum. Noriu, 
kad Tu butum tvirtas, galin
gas, o aš šalia Tavęs jaus
čiaus tokia silpnutė. Bet ne
turi būti despotas, nes žinai, 
kad aš labai jautri, imsiu 
verkti. Šeimos reikaluose 
tarsimės abu. Jei Tave kas 
nors slegia, Tu pasiguodi 
man, nes noriu, kad su ma
nim dalintumeis ne tik lai
me, bet ir skausmais. O jei 
Tu esi ko nors piktas ar ne
patenkintas, išdek aiškiai 
viską, kaip ant delno, ir ne
vaikščiok kelias dienas su
rūgęs.

. Jei man kas nepasiseka 
ruošoje, ar virtuvėje, Tu ne
rodyk didelio nepasitenki
nimo, ypač matydamas, kad 
aš pati dėl to kremtuos. 
Priešingai, Tu sakyk, kad 
tai tik laikini dalykai, kurie 
mudviejų laimei pakenkti 
negali. Tu nesigirk, kad tik 
Tavo darbai dideli, o mano 
patys niekai. O matydamas 
Tu mane nuvargusią, surask 
švelnų žodį, ar nors užjausk 
žvilgsniu, nuo ko man našta 

/žymiai palengvės. Kad pa
dėtum man, Tu neišmėtyk 
savo daiktų kur pakliuvę.

1 kad aš paskui Tave sekioda- 
' ma turėčiau rankioti. Taipgi 
: nesekiok lipdamas man ant 
j kulnų: “tą padaryk, tą pa- 
; daiyk” ir tt. Tu matai, kad 
aš ir tail) skubu, ir be Tavo 
raginimo greičiau viską at-

liksiu. Labai nemėgstu ragi- i 
narna, nes tada darbas krin-, 
ta man iš rankų, netenku 
nuotaikos.

Jei kuria proga Tau ką 
nors dovanoju, Tu nepeik ir 
nekritikuok, nes Tu supran
ti, kad dariau kaip mokėjau 
ir sugebėjau geriausia. Tu 
man kartais irgi ką nors do
vanok už mano kantrumą, 
ar gerą pareigų ėjimą. Tai 
mane pradžiugins ir paska
tins būti dar geresne. Grįž
damas iš kelionės, Tu man 
parvežk kokį mažmožį, ku
lis man parodys, jog Tu ne- 
ou vai manęs pamiršęs. Be 
lO, tu, busimasis mano vyre
li, busi tiek korektiškas, jog 
nesakysi man nuolat, kad 
kaimyno žmona gražesnė, 
darbštesnė, moka skopin- 
giau rengtis ir tt. Jei tau pa
rinka gražiai pasipuošusi 
moteris, tai padėk man pa
sipuošti.

Tu supranti, kad aš nedrį
stu Tavęs pinigų prašyti ir 
pats numatai, ko man truks- 

f ta. Tu nepalik kiekvieną va-
- '.“‘‘Dkarą manęs vienos, eidamasAs noriu kad * draugus kaimynus 
srityse Tu. man bu- ' Nn1_ A. .> draugus ar kaimynus 

pasiplepėti. Nors retkarčiais 
aš nedraudžiu Tau to pada
ryti. Tu supranti, kad nusi
bosta Tavo žmonelei visą 
laiką namuose sėdėti ir nu
sives! ją retkarčiais i kokią 
pramogą. O grįžtant Tu ne
prikaišiosi man, kad aš ki
tais susižavėjusi, buvau per 
daug linksma, kad mano 
akys pasikeitusios ir tt. Tu 
turi būti tikras, kad esi man 
vienintelis, tikrai mylimas. 
Tu turi manim pasitikėti!

Prezidento Roosevelto Žmona

Humonstika

Spalių 12 dieną prezidento 
Roosevelto žmonai sukako 54 
metai. Užklausta reporterių, ko 
ji tą dieną labiausiai norėtų, ji 
atsake:

“Aš daugiausiai noriu, kad 
šios šalies gyventojai suprastų 
reikšmę tikros demokratijos, ją 
tinkamai įvertintų, už ją kovotų 
ir stengtųsi ją visuomet palai
kyti, o ne baugintų vieni kitus

visokiais ‘izmais,’ kaip kad da- didelis pageidavimas, todėl 
bar yra daroma. j kio prezento aš šiandien ir nesi-

“Aš noriu, kad žmonės steng- tikiu, bet aš to norėčiau.” 
tusi dabartinę musų demokrati j Prezidento žmona yra vadina- 
ją tiek sustiprinti ir įgalinti, Įina “First Lady,” kas reiškia, 
kad visų ateitis joje butų pilnai , pirmoji iš šios šalies moterų, 
apsaugota, o tuomet nereikės' Mums rodos, kad ponia Roose- 
bijotis jokių ‘izmų’.” veltienė savo sveiku protu ir de

mokratiškumu gali but pirmoji
Pagaliau ji piiduiė. iš viso pasaujį0 “pirmųjų.”
“Aš žinau, jog tai yra labai |

siklaust. Jis tai pasakys, ba turi 
aukštą službą, ant kategorijų 
eina. Jis irgi myli vesti. Kaip 
tik sutemsta, tai ir vedasi Stir 
nu Agniešką į beržinėlį. Ve, jis 
tenai guli po medžiu. Na, tai ir 
lik sveikas, ba man irgi jau čė- 
sas savo kuiną vestis į ganyklą.

Ponas vadas nuvažiavo sau 
toliau. Važiuoja, važiuoja ir 
mato būrį bernų sugulusių pie
voj. A, reikia juos apšviesti. Su
stojo ir sako:

—Na, vyrai,

gus paima į skepetaitę patį bo šeimos dukrai. Jai ir jos 
nosies galą, gerokai jį su- ,tėveliams reikėjo daug var- 
spaudžia, ir paskui pučia go perkentėti, kol pilnai už- 
kiek tik turi jėgų, kad butų , tarnautos garbės pasiekė, 
galima girdėt orą šnypš- Bet studijavimui dar nėra 
čiant. galo. Beveik ištisą metą lai-

Smarkiai pučiamas oras ko panelė Regina Labanavi- 
nespėja per suspaustą no-1 čiutė dabar studijavo klasiš- 
sies galą išeiti ir daro didelį 
spaudimą į nosies sieneles. 
Kadangi nosies šnervės yra 
sujungtos su ausimis, tai 
smarkiai pučiamas oras pri
varo skysčių j ausų trube- 
les ir sukelia labai pavojin
gų galvos ligų. Daug žmo
nių nuo to apkursta. Dauge
liui pradeda ausys pūliuoti. 
Daugeliui reikia daryti net 
operacijas. Ir žmonės neži
no, kad visa tai pasidaro dėl 
to, kad jie nemoka savo no
sies išpusti.

Šituo žvilgsniu jau kur 
kas praktiškesnis yra Rusi
jos ūkininkas, kurį “civili
zuoti” žmonės skaito da pu
siau laukiniu padaru. Jis iš
pučia sau nosį laisvai, taip, 
kaip gamta reikalauja — be 
jokio susivaržymo.

Nosį sveikiausia išpusti be 
mus liepia slėpti, nes viešai skepetaitės. Ir pusti patarti
nos pildyti skaitoma sar- na iš karto tik vieną pusę, 
nata, prasižengimu “etikė- antrą pirštu iš šono lengvai 
ai,” ir tt. Todėl buvo išras- prispaudžiant. Jeigu nosis 
a ir nosinė skepetaitė, kad buna užgulus, tai tada visai 
Jutu kuo užsidengti nosį nereikia jos pusti, bet įleisti 
šniurkščiant. kokių nors vaistų, kad atsi-

Pati skepetaitė butų d a darytų.

IŠMOKIM TINKAMAI 
ŠNIURKŠTI SAVO NOSĮ,

Gal ne vienas musų skai
tytojų įsižeistų, jeigu pa
klaustume jo ar jos, ar mo
ka tinkamai nusišniurkšti 
nosį. Rodos, tai yra toks pa
prastas dalykas, kad laik
rašty nevertėtų ir kalbėti 
apie jį. O vis dėl to faktas 
yra toks, kad daugumas 
žmonių nemoka nosies išsi- 
valyt, ir dėl to labai daug 
žmonių yra kurčių, daug y- 
a pūliuojančių ausų, skau

damų galvų ir tt.
Prie šito daug yra prisidė

jusi ir taip vadinamoji mu
sų “civilizacija,” kuri pa
prastus gamtos reikalavi-

kokių nors vaistų, kad atsi-

žmones 
Bet ne-

pusė bėdos, jeigu
mokėtų ją vartoti.
aimė, kad mažai kas moka 
ja naudotis. Paprastai, žmo-

Juokiasi Pabėgus Nuo Karo.

Amerikos aktorka June Lang, kurią matome šiame vaiz
dely, pati pirmutinė pardūmė iš Europos namo, kai tenai 
kilo karo pavojus. Ji čia nelabai gražiai juokiasi, nes lupos 
perdaug apteptos dažais.

ką baletą, pasiruošdama 
naujai filmai. Ir štai šiomis 
dienomis ji pasirašė kon
traktą su ‘X Films’ bendro
je, vaidinimui vadovauja
mos rolės filmoje ‘Sombras 
in ei Rio.’

“Malonu konstatuoti, kad

:ia Labanavičiutė-Laval kas 
dien vis daugiau pilnai pel
nyto pripažinimo meno pa
sauly užsitarnauja.

“Argentinos sostinės žur
nalas ‘Cine Argentine,’ 
21-7-38, numeryje 11, visą 
27-tą puslapį pašvenčia mu
sų tautietės Reginos dievini
mui. Straipsnis —.
tegeria de Estrella—(žvaig
ždės kategorijon) papuoš
tas trimis Reginos Labana- 
vičiutės paveikslais.”

Scenoje p-lė Regina 
banavičiutė yra žinoma 
ta Toy vardu.

KAIP PONAS VADAS MOKI
NO KAIMIEČIUS.

i (Vaizdelis iš dabartinės Lietuvos.) 
Vienas ponas Kaune nutarė 

išvažiuot į kaimą atostogų ir ap 
šviest tamsius žmones. Juk da
bar kaimiečiai tokie tampus, kad 

šito- baugu su jais ir susitikti. Polici
jos viršininko neatskiria nuo pa
prasto policeiskio ir visus lygiai 
vadina “zemskiais.” Arba susi
tinka su aukštos kategorijos vai 
dininku ir kepurės nenusiima.
Vienu žodžiu, jokios pagarbos' —Na, vyrai, kaip tautiška 
vyresniam stonui. Taigi reikia veikla pas jus? Kaip jūsų vie- 
tamsuolius apšviesti. Da ir švie-1 
tėjo vardą įsigyti. Ve, toks dak
tarėlis Kudirka senai jau miręs,

I o jo paveikslai ir šiandien biu- 
tą bulioną, galima įdėti ry-!luose. ant sienų kabo- ° ką 
žiu, miežiniu kruopu arba padarė ■ Beveik nieko, tik kelia 
makaronų.

Kad nesudžiutų supiaus- 
tytas suris, padedant jį į šal
dytuvą reikia suvyniot į šva
rią drėgną drobę.

Kad greičiau išvirtu ir bu-
tu minkštas mėsos gabalas, i . . ,. „ ; .- , . • • .... . , - šuoliu sviesti. Susitinka laukuo-verdant reikia įpilti sauks-1 . , ...... ..
tas tlkstlSO Se Uainin'<a €aecias besivarantį

'_____ namo. Prasilenkė vienas pro ki-
Jei nuo daržovių piausty-įtą ir nieko. Ponas vadas susto- 

mo pajuosta rankos, tai rei- .i°:
kia patrinti jas perplautu le- —Ei, žmogau! Kodėl tu prieš

vyresnį kepurę nenusiimi?
—O kiek ponas metų turi ?— 

klausia ūkininkas. —Aš nemis- 
linu, kad butum daug už mane 
vyresnis.

—Aš ne apie metus kalbu. Aš 
kalbu apie savo tarnybą. Aš esu 
vadas.

—O,

1 tą knygpalaikių parašė. Arba 
paimkit tokį Basanavičių! žmo
gus nei tarnybos neturėjo, nei 
kategorijos, nei medalių, o jam 
paminklus stato. Sako, švietėjas 
buvo...

šitaip galvodamas, ponas va
das ir išvažiavo į kaimą tam-

musu tautiete panele 'Regi- monu. Tas panaikins ir svo-, 
T ...... 1 nnnn Ivonagunų kvapą.

PERKŪNAS TRENKĖ DU 
ORLAIVIU.

Anglijoj pereitą sąvaitę 
perkūnas kirto antsyk du 
orlaiviu, kurie buvo vienas 
nuo kito netoli. Abudu nu-1 —O, tai rokuojasi, ponas 
krito žemėn, bet žmonės kontrabandą per gronyčią ve 

AJa'ca-!sPėj° iššokti ir nusileisti pa- di... Ar nesugauna?
— (žvaio--' rašitltais sveiki. j —Prie kontrabandininkų ma

nęs nelygink, nes gausi proto-
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nybė ?
—Vienybės tai nėra—atsako 

bernai.
—Kodėl ?
—Kad už vienybę veda...
—Ar ir čia yra vadas?
—Yra.
—O «kas jis? į
—Zemskis.
—O kur jis jus veda?
—Į valsčiaus šaltąją.
—Už ką?
—Tai sakėm: už vienybę! 

Kartą susivienijom prieš viršai
tį ir norėjom prašalinti, tai vi
sus nuvedė į belangę. Tai dabar 
vienybės jau bijom.

Tas ponui vadui patiko. Pati
ko, kad bernai bijo valdžios.

Nuvyko jis į savo dailų ukj ir 
nuėjo gulti. Bet pro langus ver
žėsi žiogų balsai ir varlių riks
mas. Ponas vadas labai pyko ant 
gamtos, kad joje nėra jokios 
tvarkos. Už triukšmo kėlimą jis 
mokėtų sutramdyti piliečius. 
Aną dieną jis buvo meškerioti, 
nusinešė prie upės visus geriau
sius įrankius, žuvys neina ir 
tiek. Butų tai piliečiai! Jis mo
kėtų su jais pasielgti. Keliatas 
įsakymų, keliatas aplinkraščių 
ir baigta...

Ponas vadas buvo gamtos 
mylėtojas. Jis ilgai žiūrėdavo j 
mėnulį: kažin kokias ten algas 
moka? Gera vieta išsiųsti visus 
viešosios tvarkos ardytojus. Ka
žin, kokia ten žemė: prie molio, 
juodžemis? Tur but, ir bernai 
pigesni? . ,

Po vieno; mėnesio kultūrinis 
darbas buvo baigtas. Kaip tik 
ponas vadas kur pasirodydavo, 
visi lenkdavosi iš kelio f dar ko 
prisikabins? Drausmė buvo^į- 
vykdyta. Net varlės neberėkda
vo pro salkos langus, kur gulėjo 
ponas vadas. Tik su mėnuliu 
buvo kiek prasčiau: jis nepasi
davė drausmei. Jis taip ir pasi
liko nepaveiktas kultūrinės vei
kloj.

Ponas vadas, parvažiavęs iš 
atostogų, sieiioje prisikabino 
savo portretą. \ ,

(Perdirbta iš “Kuntaplioi”)
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LIETUVIŲ LAISVĖS MY- kola. Aš esu vadas, ar supranti? 
| LĖTOJV DRAUGIJA 

WAUKEGAN, ILL

VALDYBA 1938 METAMS.
A. Bilvinskas — pirmininkas, 

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

906 Prescott St. Waukegan) Ill.
NAUDINGI PATARIMAI. Suzana Gabris—nutarimų rast.

T . ._ ..... 730 McAlister avė., Waukegan,
Kad liepi adetų dygti _zie- Emį]jja Kernagis—turtų rast.

mai padėtos bulves, reikia 720 Vine Place, Waukegan, Ill.

__ — Sth St., Waukegan, Ill.
Kasos Globėjai: 

Petraitis, D. Lauraitis.
x Knygiai:

. Lauraitis, K. Ambrazunas.
Maršalkos:

RukštaLs, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 

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

La

in.

jas apibarstyti druska. Vie- K„'Lait’elSu"aa — ’Sasi1erius' 
nok reikia nepamiršti, jog 
druska sunaikins sėklą, to-Bet, kaip sakėm, vadina

moji musų ‘............ .
reikalauja skepetaitės. Ir, barstytumėt tu bulvių, ku- 
bunant kompanijoj mes be I »nnc tyra cVhnomnc CpL’ltli 

skepetaitės jau vargiai ga
lėtume apsieiti. Todėl vąr-1 
tojant skepetaitę nereikia 
bent nosies suspausti. Ske
petaitę reikia prispausti 
apie pusantro colio aukščiau 
nosies galo, tai yra, prie no
sies kaulo arba “tiltelio.” 

[ Antra ranka iš apačios ske
petaitę prilaikyti prie burT 
nos ir tada nosį išpusti į ske
petaitę.

Iš “Fact Digest.”

—. ----- ;. ,, i urtisaa suiiaiMiis beruą, iu-
“civihzacija | dėl turit žiūrėti, kad neapi- 

j- ~___ ____  w„ 1.
būnant kompanijoj mes be | rįos yra skiriamos sėklai.

Žali pipirai (green pep
pers) labai gerai tinka kaip 
prieskonis vištienos sriubai. 
Verdant vištą, kartu su svo
gūnais, salierais, lapeliais 
ir kitais prieskoniais, reikia 
supiaustyt ir įdėt nors vieną 
žalią pipirą. Nukošus išvir-

j.

D.

p.

PIETŲ AMERIKOS LIE
TUVAITĖ PAKILO Į KI

NO ŽVAIGŽDES.
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” įdėjo Reginos Laba- 
navičiutės atvaizdą ir sako: 

i “Didelė garbė buvo Argen
tinos lietuviams pamatyti 
grynai argentinišką filmą, 
‘Mūrio ei Sargento Lapri- 
da,’ kuri su musų p-le Re- 

'gina Labanavičiute buvo ro
doma geriausiame Buenos 
Aires kino teatre... Kritikai 
apie musų Reginą labai pa
lankiai atsiliepia.

“Sunkus yra kelias fil- 
mon, o ypatingai musų dar-

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas. Pusi. 95..............  35c.

1 WORCESTER, MASS.

I CHESTNEY’S
į CANTEEN
j GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Į Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai
I ir visokių išdirbysčių ALUS.
! VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
j PATARNAVIMAS GERAS!
[ Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS”
j pavieniais numeriais,
90 MILLBURY STREET

j WORCESTER. MASS.

—Na, tai ką ponas vedi? Gal 
j bagotą mergą?...

—Ne. aš vadovauju tokiems 
durniams, kaip tu. Aš noriu pa
daryt jus gerais lietusiais.

—Ar tai dabar geras lietuvis 
jau negali užgimti? Reikės 

įjuos dirbte dirbti?
—Na, jeigu esi geras lietuvis, 

tai pasasakok, kas yra tautiška 
veikla ?

Ūkininkas nusiėmė kepurę ii 
pakrapštė susivėlusį pakaušį:

—Na, to tai negalėč pasakyt. 
Seniau Ickus parduodavo tokią 
taboką, ką ant pokelių buvo pa
rašyta : TAUTIŠKA ’ MAKOR- 
KA. Tai gal ponas, apie tą ir 
kalbi ? Bet brudas buvo taboka.

koks iš tavęs 
tyčiotis po-

—Na, matai, 
lietuvis!—pradėjo 
nas vadas.

—Aš, ponuli,
|Esu paprastas ūkininkas ir vis
ikas. Ot, jeigu ponas nori daug 
žinoti, tai eik mano sunaus pa

ir nesigiriu.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra. peržiūrėta ir pagerinta laida.
Kain- .............. 26c
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SVEIKATA
' TAI DIDELES SVARBOS VEIKA;

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

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

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

TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mas*.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Tik Mušasi, Mušasi 
Ir Mušasi.

Amerika Ruošiasi Apsigynimo Karui.
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Štai ką “Lietuvos Žinios’ 
praneša vieną dieną iš Kau
no:

Kauno priemiesty Viliam- 
polėj 24 rugsėjo vienos orga
nizacijos salėj buvo sureng
tas balius. Besilinksminant 
kilo smarkios muštynės i: 
keli baliauninkai buvo taip 
sumušti ir peiliais subadyti 
kad ligoninėn nuvežti bu
vo be žado. Tikrai “didvy
rių žemė” musų Lietuva.

Tunelio gatvėj, Kaune, y- 
ra “linksmybių namai,” kui 
per šventes prisirenka daug 
kauniškių su panelėmis pasi
linksminti. Rugsėjo 25 tenai 
vienam kostumeriui buvo 
ištraukta iš kišeniaus 150 li
tų. Kai jis pradėjo protes- 
tuot, tai jį taip sumušė ir su
badė peiliais, kad tik pus
gyvis buvo ligoninėn nuga
bentas. Taip žmonės links
minasi šventoj Lietuvoj.

Tą pačią dieną smarkios 
muštynės buvo ir Šančiuose 
(Kauno priemiesty). Vienas 
supiaustytas žmogus nuga
bentas ligoninėn.

Žaliajame Kalne, prie 
Zanavykų gatvės, Kauno 
priemiesty, tą pačią dieną 
susimušė keli neblaivus vy
rai. Vienas buvo labai su
muštas.

Pasibaigus muštynėms 
vienas nukentėjusis pats sė
do į autobusą ir važiavo Į li
goninę. Bet jis visas taip 
buvo kruvinas (veidas ir vi
si drabužiai), kad jam Įli
pus į autobusą keleiviai 
sklaidėsi Į šalis, o konduk
torė, jį vis prašė nenudažyti 
raudonai autobuso sienų ir 
suolų.

NUŽUDĖ ŽMONĄ, DA
BAR KALES VISĄ 

AMŽIŲ.
Šių metų pradžioje Butri

monių miestely Ipolitas Vit
kauskas, 25 metų amžiaus 
vyras, nužudė savo žmoną 
Eleną Lukoševičiutę-Vit- 
kauskienę, apie 18 m. am
žiaus. Velionė buvo nėščia. 
Vedę jie išgyveno apie me
tus laiko, bet ir per taip 
trumpą laiką jie vienas an
trą buvo kelis kartus pame
tę, tačiau ir vėl sueidavo į 
porą. Taip tęsėsi iki jis jos 
nenužudė.

Dabar teismas nuteisė 
Vitkauską kalėti visą am
žių.

i 18 METŲ MERGINA UŽ-? 
MUŠĖ PATĖVĮ.

! Tirkšlių miestely, Mažei- 
'kių apskrity, Pranas Jurjoj 
nas puolė mušti savo žmoną. 
Jos duktė, išgirdusi tiiukš- 

ijną, puolė pagriebusi dra
bužių trinamą kultuvę, ku
ria primušė triukšmadarį.

Primušusi, nubėgo Į vie
tos policiją pranešti apie 
įvykį.

Atvykus policijai, Pr. Jur- 
jonas buvo rastas nebegy
vas.

Duktė pasodinta Į kalėji- 
>jną.

Pranas Jurjonas turėjo 85 
metus amžiaus.

PASAMDĖ ŽMOGŽUDĮ 
BROLIUI UŽMUŠTI, O 
PATS NUVYKO I AT

LAIDUS. ‘
Ariogalos valse., Bigainių 

kaime, gyvena broliai Mi- 
nelgos, Petras ir Povilas. 
Minelgos tarp savęs nesuti
ko ir bylinėjos. Brolių Mi- 
nelgų motina atsibylinėjo 
du ha iš Petro ir gyveno pas 
Povilą. Už tai ant Povilo la 
bai pyko Petras Minelga ir 
jam keršijęs. Anąsyk pro 
langą Povilas Minelga buvo 
nušautas. Povilas Minelga 
tuo metu su kitais šeimos 
nariais vakarieniavo grjčio- 
je prie stalo, šūvis buvo 
toks taiklus, kad Povilas 
Minelga krito negyvas, nei 
žodžio neištaręs. Kiti šei
mos nariai nei nespėję pa
matyti, kaip ten buvo.

Tiriant įvykį paaiškėjo, 
kad tą vakarą, kai Povilas 
Minelga buvo nušautas, Pet
ras Minelga buvo išvykęs į 
Šiluvos atlaidus, norėda
mas įrodyti savo alibi. Ta
čiau policija surinko davi
nių, kad Petras Minelga pa
pirkęs kažkokį žmogžudį 
Povilui nužudyti. Petras Mi
nelga areštuotas ir uždąry- 
tas į kalėjimą. Jį tardo Kau
no II apylinkės tardytojas 
o. Balčiūnas.

Kas buvo tas papirktasis, 
kuris Povilą Minelga nušo
vė, tebeaiškinama.

ŽUDĖSI, NORĖDAMAS 
PAGĄSDINTI MOTINĄ.
Šiomis dienomis Mariam- 

polėje Įvyko tikrai tragiko- 
mediškas Įvykis. Vienas Kę
stučio gatvės gyventojas 
į-rĮžo kiek Įsilinksminęs ry
tą namo ir buvo gerai išbar
tas motinos už savo vėjavai- 
kiškumą. Norėdamas moli
nai atkeršyti ar tik ją pa
gąsdinti už “pamokslus,” 
jis nutvėrė didelĮ peilį ir juo 
dūrė sau šonan tarp šonkau
lių. Kilus dar didesniam mo
tinos riksmui ir išsigandęs 
uats savo žygdarbio, minė
tas gyventojas išbėgo gat
vėn ir čia pat kruvinas su
griuvo. Atvykęs policijos 
atstovas jį norėjo gabenti li
goninėn, bet, radęs žaizdą 
nepavojingą, nugabeno jį 
nuovadon, kur jis buvo už
darytas arešto namuose. 
Apžiūrėjęs žaizdą gydyto
jas dr. Gurvičius rado nežy
mų Įdurimą peiliu šonan, 
kuris tačiau galėjo būti ii 
pavojingas gyvybei, jei žai
zda butų kiek gilesnė.

UŽ TREJUS MARŠKI
NIUS TREJI METAI 

TURMOS. <
Kaune iš vieno namo bu

vo pavogti treji marškiniai 
ir kitokių skalbinių.

Policija -susekė! kad tai 
yra Balio Dainavičiaus dar
bas.

Kauno apygardos teismas 
Dainavičių nubaudė užtai 
trejais metais sunkiųjų dar- 
bų kalėjimo.

GRĮŽTANT NUO MERGŲ 
BUVO UŽMUŠTAS KA

ZYS DULKIS.
Panevėžio apskrity, Va

balninko valsčiuje, 10 rug
sėjo buvo toks atsitikimas:

Du pusberniai, Kazys 
Dulkis ir P. Pavilonis, nuėjo 
į Vabalninku vienkiemį pas 
merginas. Grįžtant jiems 
apie vidurnaktį, juos užpuo-1 
lė Veleniškių kaimo 6 ber
nai ir pradėjo mušti, kam 
eina pas jų mergas.

Kazys Dulkis buvo tiek 
sumuštas, kad nuvežtas į 
Biržų ligoninę mirė. i

Tai vaizdelis iš Amerikos armijos manievrų Marylando valstijoj.

DĖL NELAIMINGOS MEI- Į 
LĖS PASIKORĖ ANT

OBELIES ŠAKOS.
Šiomis dienomis Jęzno! 

: valse. Sakonių kaime savo i 
kieme ant obelies šakos pa
sikorė Antanas Raškevi- i 
čius, 28 metų amžiaus ūki

ninko sūnūs. Prieš nusižu-i 
’ dydamas, jis prie obelies 
prilipdė raštelį, kad žudosi

Ne Kiekvieną Ga
lima Mušti._____ *

Lietuvoj reikia žinoti, ką 
galima mušti, o ką ne. Kau
no policininkas, Stepas Ci
bulskis, nežinojo ir užtai 
gavo du mėnesiu tautiškos 
belangės.

Buvo štai kaip:

NUTRAUKĖ BYLĄ DĖL 
TARIAMO NELEGA
LAUS SUSIRINKIMO 
IGNOTIŠKIU MIŠKE.

I GAISRAS SUNAIKINO IŠVARYTAS IŠ GRYČIOS 
DARBININKO TURTELĮ. i KĖSINOSI PADEGTI.

Kidulių valsčiuje, Palan-
kinės kaime, pas Praną Dir-

Savo laiku Rokiškio žval- veji kilo gaisras 22 rugsėjo, 
gybos viršininkas gavęs iš Sudegė gyv. namelis, tvar- 
savo šnipu žinių, kad Igno- į tukas, visi namų apyvokos 
tiškių miške, netoli Rokiš
kio, komunistai darą slaptą 
susirinkimą.

Žvalgybos viršininkas su 
policininkų nuvyko į tą vie
tą persekioti susirinkusių, 
tačiau dėl nakties tamsos ir 
miško tankmės sunku buvo 
ką padaryti.

Panedėlio apylinkėj žino
mas nevisai sveiko proto A. 
Zoluba nuėjo i Kurklaičių 
kaimą pas Vladą Bukantą ii 
pradėjo rodyti savo “gud
rybes.” Bukantas Zoluba iš
varė lauk. Išvarytasis supy-

i- dalykai ir pinigais 430 litų. 
Gaisras kilo dėl netvarkin
go dūmtraukio. Savininkas ko ir nutarė iš keršto padeg- 
Pr. Dirvelis pasiturinčiai ir ; ti jo namą, įkišdamas į šiau- 
gražiai gyveno. Per gaisrą dinį stogą degantį papirosą, 
apdegė šuo ir kiaulė. Nuos-" 
tolių padalyta 3,000 litų. 
Dabar 6-šių asmenų šeima 

Policininkui paliko be maisto, turto ir 
buvę pavykę sulaikyti vieną pastogės.
pilietį peršauta koja, bet tuo , -
metu kažkas iš medžių tank- YRĄS JTIL1U SUBADĖ 
mes pradėję šaudyti į poli- Į 
cininką ir policininkas bu-

Laimei, buvo laiku pastebė
ta ir gaisro pavojus pašalin
tas. Zoluba sulaikytas.

dėl nepavykusios meilės. Iš 
pradžių manyta, kad velio
nis buvo kieno nors pakar
tas, nes jo rankos buvo dir
žu surištos, bet vėliau paaiš
kėjo, kad jis žudėsi labai 
keistai. Prie obelies pasista
tė malkinius ožius, ant jų 
užsilipo, virvę pririšo prie 
šakos ir užnėrė sau už kak
lo, po to susirišo diržu ran
kas ir nuspyręs ožius, paki
bo ore. Plačiai kalbama, 
kad jis žudęs,is dėl nelai
mingos meilės.

Antrai policijos nuovadai 
Kaune buvo pranešta, kad 
vienoj kepykloj šventą die
ną dirbamas darbas. Šven
toj Lietuvoj tas yra griekas, 
todėl policijos nuovada pa
siuntė policininką Stepą Ci- 
bulskį, kad surašytų proto
kolą. Policininkas pasikvie
tė į liudininkus tūlą K. Gur- 
klevičių. Bet pasirodė, kad 
Gurklevičius ne Kauno gy
ventojas, atvažiavęs iš pro
vincijos, ir neturi su savim 
paso. Todėl policininkas nu-
tarė Gurklevičių areštuoti ir 

| pradėjo tempti į nuovadą. 
Kai tas nenorėjo eiti, polici
ninkas pradėjo jį mušti, bet 

įveikti. Tuomet

ŽMONĄ.
A. Panemunės valse., Zui- 

ves priverstas bėgti. Toje kinės kaime J. Vaičiukynas 
vietoje rasta piniginė ir dvi rugsėjo 20 d. patikęs lauke 
kepurės. savo žmoną Veroniką, kuri

Iš rastų piniginėj kvitų grįžo pamelžus karves, par
buvo matyt, kad piniginė 
yra Artamono Timofejevo, 
iš Pepalių kaimo, Rokiškio 
apskr. Timofejevas ir buvo 
suimtas, pradėta kvota h 
tardymas.

Už 4,000 litų užstato jis 
buvo paleistas, bet kaltina
muoju patrauktas už pri
klaupimą komunistų partijai 
ir rengimą nelegalaus susi
rinkimo. Tačiau Apeliaci
nių rūmų prokuroras para
šė išvadą bylą nutraukti, 
nes apkaltinti nėra pagrin
do, kadangi ir susirinkimas 
Ignotiškių miške ir priklau-

savo žmoną Veroniką, kuri

bloškė ją ant žemės ir žiau
riai subadė peiliu, daugely 
vietų padarydamas gilias 
žaizdas.

Vaičiukynienė be sąmo
nės nugabenta į ligoninę, 
kur konstatuotas sunkus kū
no sužalojimas.

O Vaičiukynas, kaip pasi
kėsinęs nužudyti savo žmo
ną, suimtas ir patalpintas į 
kalėjimą.

Dėl kurios priežasties 
Vaičiukynas subadė žmoną 
peiliu, dar nenustatyta, bet 
manoma, kad dėl perdaug 
valstybinės degtinės varto

tinas komunistų partijai jimo.
tesąs paremtas agentūrinė
mis (šnipų) žiniomis, o vyr. 
tribunolo yra išaiškinimas, 
kad remtis vien agentūrinė
mis žiniomis negalima.

Rūmai prokuroro išvadą 
apsvarstė ir nutarė bylą nu
traukti. ' . , f.

VUODEGŲ PIAUSTY- 
MAS VIRTO TIKRA 

PROFESIJA.
Žeimelio apylinkėj jau 

kuris laikas kaip arkliams 
nupiau’stomos vuodegos. 
Vuodegos nupiaustomos 
nakties metu, ganyklose. 
Nupiaustytų arklių skaičius 
siekia virš 150. Kartais vuo
degos visai trumpai nupiau- 
stytos, net su gyva mėsa.

PUSBERNIS ALGĄ IS 
ŠEIMININKO KIŠENĖS 

PATS PASIĖMĖ.
Garliavos vai., Pajesio negalėjo 

kaime, pas ūkininką A. Že- policininkas pasikvietė sau 
maitį tarnavo nepilnametis į talką kitą praeivį, tūlą 
pusbernis, Jurgis Teleiša, Bronių Konvaitį, ir tada 
jau anksčiau baustas už va-j abudu pradėjo Gurklevičių 
giliavimą. mušti.

Kai šeimininkas kaž kur Bet pasirodė, kad Gurkle- 
buvo išvykęs,, tai Teleiša iš vičius yra ne paprastas pi- 
šeimininko švarko kišenes lietis, o šaulių organizacijos 
išsiėmė 200 litų. Šeiminin-, narys, valdžios ramstis, o 
kas pusbernį apskundė poli- tokiu mušti nevalia. Todėl 
cijai. Teleiša buvo suimtas policininkas Cibulskis pate- 
ir atiduotas teismui. Kauno ko bėdon. Jis buvo išmestas 
apygardos teismas anądien policijos ir magaryčioms 
Teleišos bylą sprendė, jį da nuteistas porą mėnesių 

pasėdėti kalėjime. Jo kvies
tinis Konvaitis taipgi gavo 
du mėnesiu arešto.

Mat, reikia žinoti, ką mu
šti.

pripažino kaltu ir nubaudė, 
dvejais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo, tik kaip ne-1 
pilnamečiui vieną trečdalį I 
bausmės numušė.

UTENOS APSKR. AUDRA 
SUGRIOVĖ IR APGADI
NO APIE 400 TROBESIŲ.

Kaip buvo pranešta, rug- 
piučio 25 d. apskrity siautu
si audra padarė daug žalos. 
Tuos nuostolius suskaičiuoti 
dirba 4 komisijos.

Dar pagal nevisai tikrus 
duomenis visam apskrityje 

sugriauta ir apgadinta 
apie 400 trobesių, iškrėsta 
daug sodų, išlaužyta me
džių, išgadinta pasėlių ir 
daržov ių.________________

PER NEATSARGUMĄ 
SUTRAIŠKĖ ŽMOGŲ. 
Pabiržės valsčiuje Dau- 

mėnų kaimo ūkininkas Ro- 
žėnas rengėsi kulti javus ir 
susikvietęs talką stūmė į 
klojimą kuliamąją mašiną. 
Per neatsargumą priplojo 
prie sienos ir sutraiškė dar
bininką Tadą Stočiuną, ku
ris nuvežtas Biržų ligoninėn 
tą pačią dieną mirė.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristi}, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

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

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

PRIGĖRĖ MERGAITĖ.
Rugsėjo 17 d. Krekena

vos valsčiuje, Butrimonių 
vienkiemio kūdroje prigėrė 
pusantrų metų Budrių mer
gaitė Birutė Budrytė. '

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

NEBŪK ŽILAS

pas
T. J. KUČINSKAS, 

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO. ILL.

PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS
ARGENTINOS LIETUVIU 

BALSAS
f U. S. A. metams kainuoja $1.50. 

Mažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos 
dėtuvių Baisa.” Adresas;

“A. L. BALSAS"
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijom nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa* 
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaitės numeri nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdyti), sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokest).

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

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

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai. 
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško- 
Jlmo kaina 50c.

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

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

IŠRŪDYK 10 METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilimą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bū
ro, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., 

Dept 4.
P. O. Box 54, Danville, Ill.

EUROPA ..............j.
DEUTSCHLAND .J 
HAMBURG .........
BREMEN ............... :.
NEW YORK ..........

26
1
7

14
15

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 

Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo

Mes jums pagelbesime gauti vizitinių ir imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
252 BOYLSTON ST....................... BOSTON. MASS.

fHph
HAMBURG-AMERICAN LINE ® 
NORTH GERMAN LLOYD @

Pažangiejię Amerikos 
Lietuviai!

I
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 įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

EILES IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAS

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO ’ 
DARBO VALANDAS.

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

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK 81.00.

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

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 42.— Spaliu 19 d., 1938 m.

Vietines Žinios
kaip tautininkas, tai ir vėl 
girininku paskirtas.”

Kalbėtojas sakosi pa
klausęs ūkininkų, kodėl gi
rininkas su medaliais. Kuo

SANDARIEČIŲ POKILIS 
VIRTO KOMEDIJA.

Konsulas Budrys prisegė p. 
Mockui medalį, o Zosė turė

jo dainuoti be notų.
Pereitą nedėldienį Lietu

vių Salėje įvyko tikra tau
tiška komedija. Dalykas bu
vo toks. Šią vasarą iš So. 
Bostono buvo nuvažiavę 
Lietuvon saliunin i n k a s 
Naudžuinas, Vileišis ir Ste
ve Čižiukas. Naudžiūnas ii 
Vileišis seni sandariečiai. 
Čižiukas šiaip sau jaunas, 
smagus vaikinas ir turi la
bai plačią pažintį lietu
viuose.

Grįždami iš Lietuvos, jie 
parvežė sandariečių mote
rims gražią Lietuvos vėlia
vą. Tai vėliavai priimti So. 
Bostono sandariečiai suren
gė pokilį. Buvo atspausdin
ti tikietai ir plačiai buvo 
platinami. Sukviesta žmo
nių iš Worcesterio, Lawren- 
ce’o, Montellos ir visos apie- 
linkės. Buvo pakviestas iš 
Brooklyno ir “Vienybės” 
redaktorius Vitaitis su žmo
na. •

Visa tai darė vadinamieji 
pažangesni sandariečiai, 
kurie nelabai pritaria tauti
ninkų diktatūrai Lietuvoje 
ir prastai žiuri į Smetonos 
dalinamus medalius.-

Bet sandariečiuose yra ir 
daug fašistuojančio elemen
to. Taigi tie fašistuojantieji 
sandariečiai nutarė išnau
doti šį vakarą saviems tiks
lams. Jie parsitraukė iš New 
Yorko konsulą Budrį, pasi
kvietė keliatą vietinių pro
fesionalų, ir nutarė visos ši
tos kompanijos akyvaizdo- 
je prisegti p. S. Mockui me-. 
dalį, kuris senai jau yra 
Smetonos prisiųstas, bet iki 
šiol vis da nebuvo oficialiai 
p. Mockui užkabintas. O va
karo rengėjai, pažangesni 
sandariečiai, nieko apie 
tuos fašistų planus nežinojo.

Vakarienė prasidėjo ga
na jaukia nuotaika, publi
kos buvo pilnutėlė svetainė. 
Prie taip vadinamo garbės 
stalo buvo susodinti garbės 
svečiai: konsulas Budrys, 
p. Mockus, p. Vitaitis, p. Vi- 
taitienė, adv. Šalnienė, adv. 
Šalna, d-ras Kapočius, ir 
keliatas pažangiųjų sanda
riečių. Kalbėtojai daugiau
siai gyre tautininkų veiklą. 
Vitaitis nusiskundė, kad 
Amerikos lietuvių laikraš
čiai nieko gero neparašo 
apie Lietuvą, ir jeigu ne jo 
“Vienybė,” tai visa Lietuva 
butų visai nublukusi. Kon
sulas Budiys pasakė, kad jis 
čia patekęs visai “netikė
tai.” Bet ir “netikėtai” čia 
patekęs jis turėjo jau pa
ruoštą kalbą apie p. Mockų 
ir apie jo patriotiškus nuo
pelnus. Pažymėjęs, kad p. 
Mockaus patriotiški nuo
pelnai labai dideli, nes jis 
nieko nepavogęs ir nieko 
nenuskriaudęs, p. Budiys iš
siėmė Smetonos' medalį ir 
prisegė p. Mockui prie kru
tinės.
Salėj kilo bruzdėjimas. Fa

šistai buvo pradėję delnais 
ploti, bet juos tuojaus nu
stelbė baubimas. Iš visų pu
sių pasipylė: “Buuu!... 
Buuu!... Buuu!...” Girdėjo
si: “Lauk fašistus!” Žmo
nės baube, spiaudė, trypė. 
Keliose vietose net susi- 
stumdė ir buvo pradėję vie
ni kitiems kumščiomis gru- 
mot. Vienu žodžiu, pasidarė 
tikra pandemonija.

Kai triukšmas aptilo, kal
bėtojai pradėjo kalbėt. Tarp 
kalbų buvo pakviesta p. Zo
sė Vitaitienė, kad padai
nuotų. Ji tuoj išskėtė ran
kas ir pradėjo savo “oraci
jas.” Girdi, kaip aš galiu 
ums dainuoti, kad nėra pia

nistės, kuri mokėtų man ar
tistiškai akompanuoti? Jei
gu jus norėjot, kad aš jums

padainuočiau, tai turėjot 
pakviesti ir mano dukterį, 
kad man pianu pritartų. 

,Tada aš jums išdainuočiau 
ivisą savo sielą, yisą savo 
' širdį..-/
1 Vitaitis pradeda savo žmo
ną raminti, o ši pliaukšt jam 
per plikę: “Ne tavo čia biz
nis! Tylėk, durniau!” Ir 
pradeda dainuot apie vėlia
vą. Nei senso toj dainoj, nei 
meliodijos. Matyt, ir ji pati 
jau nebežinojo, ką ji “dai
navo.”

Po Zosės “show,” buvo 
tęsiamos kalbos. Kalbėjo iš 
Lietuvos sugryžę Vileišis ii 
Naudžiūnas. Jie nepasakė 
nieko įdomaus.

Iš visų vakaro kalbėtojų 
geriausią kalbą pasakė jau
nas čižiukas (Chase). 
Nors jis Amerikoj augęs, 
bet gerai kalba lietuviškai, 
turi lengvą iškalbą ir moka 
pasakojamus dalykus pa
vaizduoti tam tikrais kūno 
ir rankų judėjimais. Jis pa
reiškė kalbėsiąs apie Lietu
vą taip, kaip ją matęs savo 
akimis: Amerikiečiui, sako, 
Lietuvos gyvenimas išrodo 
visai netaip, kaip apie ją ra
šo ir kalba patriotai. Žmo
nės tenai gyvena labai pras
tai. Tik nedėldieniais ber
nams ir mergoms ūkininkai 
duoda po bryzą lašinių. Bet 
stalo nematyt per muses. 
Nešvarumas visur. Gerai gy
vena tiktai Kauno ponai, 
kurie turi valdžios tarny
bas, ir karininkai. Aficie- 
riai gražiai apsirėdę ir išro
do, kad jiems nieko netrūk
sta. Bet Lietuvos liaudis,- u- 
kininkai, gyvena labai bied- 
nai, blogiau negu tie, kurie 
South Bostone dirba ant 
“welfare.”

Papasakojo Čižius ir apie 
tokį atsitikimą. Būnant jam 
kaime pas gimines, tenai 
buvo rengiama kažin kokia 
“tautiška šventė.” Žmonės 
susirinko pažiūrėti tų iškil
mių iš pat ryto. Išlaukė visą 
dieną, bet kaip nėra nieko, 
taip nėra. Tik į pavakarę at
straksėjo ant balto žirgo ka
žin koks vyras su raudona 
uniforma, prie kurios buvo 
prisegti keturi dideli meda
liai. Arklys išmokytas, kaip 
Bostono policijos: stumdo 
žmones užpakaliu ir šonu. 
Tas raudonkelnis raitelis 
įsiveržė tiesiai į žmonių mi
nią. Arklys eina skersas ir 
atbulas, o raitelio medaliai 
tik žvanga, tik dziunguliuo- 
ja, kaip ant cirko. Pastumdė 
jis arklio užpakaliu kaimie
čius, kai kuriuos parbloškė,' 
paskui sušuko “Valio!” ir 

nujojo sau.
“Paklausiau aš ūkininkų, 

kas tas raitelis per vienas? 
Generolas koks, ar, kas? 
Ūkininkai paaiškino, kad 
tai girininkas. Buvo apsivo
gęs, sėdėjo ir kalėjime, bet

jis pasižymėjo? Ūkininkai 
paaiškinę taip: “Medaliai 
pas mus parodo, kiek kas 
yra pavogęs.Už kožnus 4000 
pavogtų litų duodamas me
dalis.”

Publika pasileido juokais, 
nes konsulas Budrys buvo 
tik ką prisegęs medalį p. 
Mockui ir pareiškęs, kad jis 
nieko nėra pavogęs. Taigi 
išrodė, kad medalis neuž
tarnautas. Svečiai žiuri į p. 
Mockaus krutinę ir juokiasi. 
Po vakarienės p. Mockus tą 
medalį tuoj nuo krutinės ir į 
kišenių. Sako, ne man jis 
buvo duotas, bet visiems 
sandariečiams mano asme
ny; taip pat tas medalis pri
gulįs ir Susivienijimo šv. 
Kazimiero draugijai, kuriai 
p. Mockus sekretoriauja.

Bet pažangus sandarie
čiai medalių visai nenori. Ir 
dėl to buvo kilę smarkių su
sikirtimų salėje-. Pavyz
džiui, Keslerienė su savo 
vyru jaučiasi labai nepaten
kinti. Jiedu yra pažangus 
sandariečiai ir labai daug 
dirba visuose jų veikimuo
se, o medalių garbintojai: 
labai juos įžeidė.

Kaip rodos, tai iš visų 
svečių Zosė turėjo geriausi 
“good time.” Mergaitės, ku
rios sėdėjo antroj pusėj sta
lo, sakosi suskaičiusios ją iš
gėrus prie vakarienės 9 stik
lus alaus, neskaitant išdžio-; 
vintos ant “garbės” stalo’ 
bonkos “Schenley’s”' ir pir
miau bei vėliau sudorotos 
“dievo dovanelės.”

Reporteris A.
Laisvės Choras rengia 

koncertą.
Ateinančio nedėl’diienio- 

vakarą South Bostono Lie
tuvių Salėj įvyks Laisvės I 
Choro vyrų grupės koncer
tas. Dainuos ir visas choras.

Laisvės Choras ir jo vyrų-' 
grupė nekuomet neatsisako 
patarnauti pažangių organi
zacijų parengimams, todėl 
pažangioji musų publika tu
rėtų paremti ir jų koncertą.

Radio programa.
Šią subatą 8 valandą ryto I 

lietuvių programa iš stoties 
W0RL bus tokia: (1) Ona 
Baltrus, dainininkė ir smui
kininkė iš South Bostono. 
(2)Valentina Minkiėnė pa
sakys pasaką. (3) Žinios. 
(4) Radio kontestas.

Nedėldienį, 9:30 iš ryto:
(1) Paul Peters Collegians 
orkestrą iš South Bostono.
(2) Laisvės Choro vyiu gru
pė iš South Bostono, M. Bo
liui vadovaujant.

Po programos prašome 
parašyti į WORL stotį ir pa
sakyti savo įspūdžius.

Steponas Minkus.
Reikalinga Mergina

Kaipo motinos pagelbininkė. Geras 
namas, atskiras kambaryš. Atsišau- 
kit telefonu. BEAcon 3088. Mrs. 4. 
Frank, 80 Corey Rd., Brighton, Mass.

LIETUVIAI SUSIRŪPINO 
POLITIKA.

Massachusetts valstijoj 
gyvena keli dėsėtkai tūks
tančių lietuvių, kurie jau 
yra šios šalies piliečiai, bet 
nevisi jie naudajasi piliečių 
teisėmis. Sakoma, l.„J ... vi, .- . ,
pusė jų nėra net užsiregist-1 kūno vardas lietuvių tarpe
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mus irgi netrūksta. Nesima
tė musų tarpe vyro, kuris 
galėtų visų pažiūrų lietuvius 
suvienyti.

Tad tūli lietuviai veikėjai 
nutarė panaudoti tam tiks- 

~......lui Šarkį, kuris iki šiol poli-
kad arti i^koj nėi'a dalyvavęs, bet

ravę ir todėl neturi teisės'J1’a labai populiarus. Šarkis 
balsuoti.

Negana to, iki šiol lietu
viai eidavo į rinkimų vajus 
susiskaldę į kelias partijas. 
Nenuostabu tad, kad politi
kieriai su lietuviais mažai 
tesiskaitė ir lietuviai paly
ginamai mažai valdiškų 
vietų teužima.

Taš aiškiai pasirodė šiais 
metais, kada buvo nomi
nuotas į Sviekatos Departa
mento direktorius Dr. Ja-

| sutiko ir jau dalyvavo ke- 
I liuose susirinkimuose, ku- 
' riuos buvo sušaukę lietuviai 
legijonieriai. Bet jis pastatė 
išlygą: nepriimti iš jokio 
politikeriaus nei cento išlai
doms, nes jeigu priimsi iš jų 
pinigų, tai jie paskui jausis 
turį mus nusipirkę ir pradės 
statyti savus reikalavimus. 
Be to, jei toks politikieris 
bus išrinktas ir lietuviai pa
reikalaus sau pripažinimo,

Cambridge’uje atsidaro va
karinė mokykla.

Mus prašo pranešti Cam- 
bridge’aus lietuviams, kad 
18 spalių, utarninko vakarą, 
tenai prasideda vakariniai 
anglų kalbos ir pilietybės 
kursai. Pernai tie kursai bu
vo duodami High and Latin 
School patalpoj, bet šįmet 
jie perkeliami į Rindge 
Technical Buildingą, netoli 
nuo Cambridge’aus knygy
no, už minutės nuo High 
and Latin School. Šitos pa
mokos Cambridge’aus gy
ventojams duodamas visai 
nemokamai, ir duodamas 
du kartu per sąvaitę, utar
ninko ir ketverge vakarais, 
nuo 7:30 iki 9:30.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 . 

Nedėliomi* ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman it. arti Central (lev. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tilefonaa 21*14
MEDICINOS DAKTARAS

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

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

LAWRENCE, MASS.

kimavičius. Nors deTnokra-1 tai jis galės atsakyti, kad 
tas gubernatorius pastatė lietuviai balsuotojai jam 
lietuvio kandidatūrą, bet brangiai kainavę ir nieko 
vienas Gubernatoriaus Ta-1 daugiau neįgali reikalauti.

Kumščiuotis Šarkiui se
kėsi gana gerai ir jis su
traukdavo visus lietuvius. Ar 
pavyks jam sutraukti musų 
žmones politikos dirvoj, tai 
lieka da pamatyti. Kiek te-

] rybos narys demokratas 
balsavo prieš lietuvį. Gi Ta
rybos nariai republikonai 
visi kaip vienas balsavo 
prieš lietuvį. Lietuvio kan
didatūra todėl buvo atmes
ta. Turėtume padaryti iš to ko girdėti, 21 spalių vakarą 
išvadą, kad neidami iš vie- jis kalbės Haverhillio lietu- 
no, mes ir ateityje mažai te- vių salėje. J. J. R.
galime laukti iš bet kurios 
politinės partijos sau ar sa
vo vaikams.

Vienybės reikalingumą 
supranta visi,' tačiau surišti 
lietuvius į vieningą ir galin- gavęs darbo, 
gą grupę netaip lengva, ---------------
nors reikalas visiems aiš- Uptono miestely, netoli 
kus. Nėra gana pasitikėjimo Bostono, nusišovė buvęs po- 
viens kitam. Pavydo pas licijos viršininkas Parshley.

Anglių kompanijos tre
kas Roxburyje pereitą są- 
vaitę sutriuškino darbinin
ką, kuris pirmą dieną buvo

BUS GRAŽUS

Koncertas
RENGIA LAISVĖS CHORO VYRŲ GRUPĖ, 

Nedėlioj, 23 SPALIŲ, nuo 8 vakare 
LIETUVIŲ SALĖJE, E ir SILVER STREET, 

SOUTH BOSTONEį
Kviečia visus KOMITETAS

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveikilua.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS. •

Tel. KENmore 5807

Dr. Wm. D. Wheeler
SPECIALISTAS 

ODOS CIGŲ 
Valandos: 2 iki 5 po pietų. 

452 BEACON STREET, 
BOSTON, MASS.

Tcl. 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.

AKIŲ 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. Telcf. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky- Į 
Be sugrąžinu šviesą tinkamu ll 
laiku. ( W
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass.

Rašomos
| Mašinėlės I
S 8
8 UNDERWOOD TYPEWRITER «
a -i S
S Geriausios rūšies, su gražiu baksu, paranku neš- B 
S tis kur tik noii. Mokiniam labai reikalingos, nes s
5 daug palengvina darbo moksle. Dabar išėjo visai S

naujas, vadinamas “Students’ Model.” N
8 Kaina su visais parankumais tik $42.50, seniau S 
iį buvo $54.50. S
k Galite gaut ant lengvų išmokėjimų. Taigi nelau- h

kit nieko, užsisakykit tuojaus. . R
PARDUODAM, MAINOM, TAISOM:

6 Laikrodžius, Žiedus, Akinius, Radios, Šaldytu- 
vus, Skalbiamas Mašinas, viskas geriausių Kom- R

q panijų. Kainos musų prieinamiausios.
Ji ROLAND KETVIRTIS & CO. | 
h 322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS, k
8 Tel. SOUth Boston 4649 S

Tas yra skirtingas ^
nuo kitu Elių]

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BRO A DIV AY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

PICKWICK 
ALE

• V I • • V •ir uz tai vyrai pažymi

PICKWICK!

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir i to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

BAYVIEW
MOTOR SERVICE '

Telephone 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobilio* Ir 
Trokos visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokai Ir
Joi Kapočiunai — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo1 vilta:
1 HAMLIN STREET

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

. i


