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Dvylikos Metų Karo Stovis 
Lietuvoje Jau Panaikintas
3ET HITLERIS TUO 

NEPATENKINTAS.
Reikalauja Klaipėdos kraš

to vokiečiams “pilnos 
autonomijos.”

Amerikos spaudos agen
tūra Associated Press pra
nešė iš Kauno šitokią žinią:

“Šiandien (29 spalių die
ną) valdžios propagandos 
biuras paskelbė, kad dvyli
ka metų išlaikytas karo sto
vis busiąs panaikintas visoj 
Lietuvoj ir Klaipėdos kraš
te 1 lapkričio.

“Vieton karo stovio val
džia išleido specialų krašto 
apsaugos įstatymą, prieš ku
rį Klaipėdos krašto seimelis 
dabar kelia protestą, nors 
tą įstatymą valdžia paskuti
nėmis dienomis ir sušvel- 

• nino.”
Tai tokios žinios iš Kau

no. •
Iš Berlyno gi daug blo

gesnės. Kaip praneša ta pati 
spaudos agentūra, Vokieti
jos propagandos ministerio 
Goebelso organas “Der An- 
griff” atvirai pareiškęs, kad 
Lietuva susilauksianti “Če
koslovakijos likiniOj” jeigu

__ _ 
Klaipėdos krašto vokie
čiams “pilnos autonomi
jos.” . i

žodis-žodin, “Der An- 
griffo” pareiškimas esąs 
toks:

“Yra vienas dalykas, ku
rį žmonės Kaune privalo 
aiškiai suprasti, būtent tas, 
kad šitokia politika, kokią 
vedė Čekoslovakijoj ponas 
Beneš, bus taip pat pragaiš
tinga Lietuvai, kaip ji buvo 
pragaištinga Čekoslovaki
jai-

“Klaipėdiečiai reikalauja 
sau autonomijos. Jie reika
lauja jos pilnos ir neribotos. 
Ir jų reikalavimas yra tei
singas.”

Klaipėdos krašto plotas 
užima 1,099 keturkampių 
mylių plotą, kuriame gyve
na apie 150,000 gyventojų. 
Prieš karą šis kraštas per il
gus metus prigulėjo prie Vo
kietijos, bet po karo jis bu
vo Versalio sutartimi nuo 
Vokietijos atskirtas ir 1923 
metais atiduotas Lietuvai, 
tačiau su išlyga, kad vietos 
gyventojams butų duota 
plati autonomija. Ir tokia 
autonomija klaipėdiečiams 
buvo duota. Kai 1926 me
tais 17 gruodžio naktį gink
luoti Lietuvos karininkai 
užpuolė ir nuvertė demo
kratinę valdžią, tai jie pa
naikino ir Lietuvos seimą; 
tačiau Klaipėdos krašto sei
melio jie nedrįso panaikin
ti ir jis tebėra tenai iki šiai 
dienai. Kaip patį seimelį, 
taip ir visus vietos valdinin
kus klaipėdiečiai iki šiol 
renkasi patys. Vadinasi, au
tonomija yra. Bet vokiečiai 
ja nepatenkinti. Jie nori 
“pilnos ir neribotos” auto
nomijos.

Bet ar jie pasitenkintų ga
vę “pilną ir neribotą” auto
nomiją? Vargiai. Jų tikslai 
yra labai aiškus: jie nori 
grįžti atgal prie Vokietijos. 
Tas jų noras yra pagrįstas 
gal netiek tautiniais, kiek ti
kybiniais jausmais. Tauti-

niu žvilgsniu daugumas 
klaipėdiečių yra visgi lietu
viai, kad ir suvokietėję; bet 
tikybiniu žvilgsniu jie yra 
tikri protestonai ir baisiai 
nekenčia Romos katalikų 
kunigų, kurie Lietuvoje la
bai įsivyravę.

Taigi, jeigu Lietuva ne
teks Klaipėdos krašto ir vie
nintelio savo uosto, tai labai 
daug prie to bus prisidėjęs 
ir katalikiškas Lietuvos kle
rikalizmas.

Francuzijos Darbi
ninkai Prieš Da

ladier ą.
Pereitą sąvaitę Francuzi

jos radikalų socialistų par
tija turėjo savo suvažiavimą 
Marselėj. Tos partijos na
rys Edvardas Daladier, ku
ris dabar yra Francuzijos 
valdžios galva, išdėstė pro
gramą, kurios jo valdžia ža
da laikytis. Francuzijos 
Darbo Konfederacija, kuri 
turi 5,000,000 narių, tuoj iš
leido pareiškimą, kad šito
kia programa gali but pri
imtinai tiktai fašistams, ir

DA 5,i000 ITALŲ 
ISPANIJON.

Per mėnesį iš Italijos atėjo 
16 laivų su amunicija ir 

kareiviais.
Spaudoje labai plačiai 

skelbiama, 1
prižadėjęs Anglijos Cham- 
berlainui ištraukti iš Ispani
jos dalį savo armijos, ir 10,- 
000 italų jau ištraukęs. 
Chamberlainas gyrėsi, kad 
tai esąs jo diplomatijos nuo
pelnas. Bet, štai, lojalistų 
valdžia iš Barcelonos prane
ša, kad tuo pačiu laiku, kai 
vieni Italijos laivai gabeno 
pavargusius italus namo, tai 
kiti laivai tuo pačiu laiku 
vežė Ispanijon naujus karei
vius. Respublikos valdžia 
faktais parodo, kad tarp 4 
rugsėjo ir 24 splaių buvo iš
vežta 10,000 italų, kurie iš
buvo Ispanijos kovose ne
mažiau kaip 18 mėnesių; 
bet tarp 4 rugsėjo ir 24 spa
lių Mussolinis atsiuntė Ispa
nijos fašistams 16 laivų pri
krautų visokios karo me
džiagos ir naujų kareivių.

Tai ve, kaip tikrumoje iš
rodo Chamberlaino diplo
matijos “nuopelnai.”
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deklaracijoj buvo pareiškęs, 
kad didžiausia Francuzijos 
apsaugai kliūtis esanti 40 
valandų darbo sąvaitė, ku
rią įvedė darbininkams bu
vusi socialisto Blumo val
džia. Jis, Daladier, esąs pa
siryžęs 40 valandų sąvaitę 
panaikinti ir priversti dar
bininkus dirbti ilgiau.

Marseles Gaisre
Žuvo 73 Žmonės.

Marselės mieste, Francu- 
zijoj, po viena didele krau
tuve darbininkai darė skie
pą nuo orlaivių bombų žmo
nėms pasislėpti. Staiga vir
šutiniuose aukštuose kilo 
gaisras ir kelios lubos nukri
to žemyn, palaidodamos be
veik visus darbiningus skie
pe. Vieni jų buvo sutriuškin
ti, kiti užduso durnais arba 
stačiai sudegė. Iki šio pane- 
dėlio buvo priskaityta jau 
73 aukos.

AREŠTAVO RUSINIJOS 
PREMJERĄ.

Pereitą sąvaitę buvo are
štuotas Andriej Brody, ku
ris buvo paskirtas Rusini jos 
premjeru dvi sąvaites atgal, 
kuomet šitai provincijai bu
vo duota autonomija Čeko
slovakijos ribose. Paaiškė
jo, mat, kad Brody yra išda
vikas ir tariasi su Vengrijos 
fašistais atplėšti savo šalį 
nuo demokratinės Čekoslo
vakijos ir prijungti ją prie 
Vengrijos.

UŽSIRAKINO AUTOMO- 
BILIUJE IR SUSIDEGINO.

Dėl to, kad jis negalėjo 
parsitraukti iš Lenkijos sa
vo žmoną, Pilypas Mazurek 
pereitą nedėldienj New Yor
ke užsirakino į savo auto
mobilių, apsipylė gazolinu 
ir užsidegė. Nors žmonės iš
mušė jo automobiliaus lan
gus ir jj ištraukė, bet jis bu
vo jau tiek apdegęs, kad 
neužilgo mirė

Amerikos ‘Hitleriui’ 
Nulaužyti Ragai.

Teismas uždraudė Jersey 
City majorui deportuoti 

unijų organizatorius. 
CIO ir kitos darbininkų 

kad Mussolinis organizacijos pereitą sąvai
tę laimėjo didelę pergalę 
prieš Jersey City majorą 
Hague’ą. Jos gavo iš fede
ralinio teismo injunctioną, 
kuriuo yra pažabojamas ne
tiktai pats Jersey City “Hit
leris,” bet ir visi jo pakali
kai. Dabar tie juodašimčiai 
jau nebegalės deportuoti iš 
to miesto unijų organizato
rių ir kalbėtojų.

Indžionkšinas draudžia 
Hague’ui ir jo bernams ne
tiktai deportuoti CIO unijos 
organizatorius, bet drau
džia taip pat trukdyt jų mi
tingus ir prakalbas viešuose 
miesto parkuose, skleisti li
teratūrą, lapelius arba ne
šioti plakatus su unijos 
©balsiais bei reikalavimais.

Majoras Hague per pen
kias dienas teisme priešino
si šitam indžionkšinui, įro
dinėdamas, kad jo vedamo
ji kova “prieš raudonuosius 
CIO vadus ir komunistus” 
esanti kova “už amerikoniz- 
mą.” Bet jo hitleriškas “a- 
merikonizmas” didelio įspū
džio į teisėją nepadarė. Ir 
teisėjas William Clark išlei
do 15,000 žodžių indžionk- 
šiną, kuriuo apsaugojamos 
darbininkų teisės organi
zuotis, mitinguoti, kalbėti ir 
platinti savo literatūrą.

CIO vadai tuojau žada 
surengti Jersey City prakal
bas ir persitikrinti, ar Ha
gue su savo sėbrais klausys 
teismo įsakymo. Jeigu jo 
organizuoti fašistai ir vėl 
užpultų darbininkų mitingą, 
tai CIO advokatai tuojaus 
skųs Jersey City “Hitlerį” 
už federalinio teismo išnie
kinimą. Užtai gręsia kalėji- ' 
mas.

Japonai Jau Atkirto 
Kiniją Nuo Jūrių.
Japonų laivynas ir armija 

užėmė jau visą Kinijos pa
jūrį ’ ir visus svarbiausius 
Kinijos uostus. Paėmus prie
šui Kantoną, Kinija neteko 
paskutinio išėjimo į jūres. 
Pereitą sąvaitę japonai pa
ėmė jau Hankau, buvusią 
laikinąją Kinijos sostinę. 
Kinijos armija, matyt, visai 
jau sudemoralizuota ir dau
giau bėga, negu priešinasi. 
Tačiau jos vadas Čian Kai- 
šekas da nepasiduoda. Jis 
sako, kad karas bus tęsia
mas toliau ir tas “lemiamas 
mušis” da neįvykęs. Tas mu
šis įvyksiąs į vakarus nuo 
Kantono - Hankau-Peipino 
geležinkelio linijos ir čia 
priešas busiąs sumuštas. O 
jeigu ginklais japonai ir ne
bus sumušti, tai jiems turės

Pavogė Šnipų Bylos 
Dokumentus.

Vokietijos šnypų byloj,
pritrukti pinigų karui vesti kufi dabar eina New Yorke, 
ir jie vistiek busią nugalėti. Į)l le valdžios d~ ™ ” 

 - buvo pridėtos šnipų rašytų
valdžios dokumentų

Buvo Nusigandę
“Svieto Pabaigos.”

Pereitą nedėldienj iš New 
Yorko buvo transliuojama 
per radiją dramatizuota an
glų rašytojo H. G. Wellso 
apysaka “Pasaulių Karas.” 
Toj apysakoj Wellsas vaiz
duoja Marso planetos gy
ventojus atakuojant lieps
nojančiais meteorais mūsiš
kę žemę. Jie uždega New

Amerika Įspėja Grobikus;
AštrusRastas Japonijai.
Popiežius Sugryžo 

Romon.
Telegramos sako, kad 

pereitą sąvaitę katalikų baž
nyčios “galva” jau sugryžęs

EUROPA SUJAUDINTA 
ROOSEVELTO ŽING

SNIU.

Fašistai Vėl Ata
kuoja Madridą.
Kelis kartus gavę ties 

Madridu skaudžiai į kailį, 
fašistai ilgai to miesto neju
dino. Išrodė, kad jie dau
giau jo ir neatakuos ir kad 
lojalistai jau galėjo savo 
spėkas iš tenai ištraukti. 
Taigi, tikėdamiesi užklupti 
lojalistus nepasiruošusius, 
pereitą sąvaitę generolo 
Franco gaujos vėl smarkiai 
užatakavo Ispanijos respub
likos sostinę. Puolimas buvo 
sukoncentruotas 7 mylių 
fronte ir nakties laiku. Jie 
atakavo miestą ištisą naktį, 
tačiau prasilaužti per lojali- 
stų linijas negalėjo ir iš ly
to buvo atremti su dideliais 
nuostoliais.

JAPONAI NUK1RSIĄ 
AMERIKAI $20,000,000. 
“New York Times” sako, 

kad japonų įsivyravimas 
Kinijoj kainuosiąs Ameri
kos prekybai mažiausia 
$20,000,000 kas metai. Tai 
reiškia, japonai išstums iš 
Kinijos Amerikos prekes, 
kurių dabar parduodama 
tenai už 20 milionų dolerių 
kas metai.

laiškų 8 fotografinės nuo
traukos, kaip įrodymas, kad 
teisiamieji šnipai susiraši
nėdavo su Voketijos fašis- 

Į tiška žvalgyba. Tos nuotrau
kos buvo sudėtos į tam tikrą 
knygą, ir pereitą sąvaitę ši- 

[ ta knyga iš teismo buvo pa- 
' vogta. Reiškia, ir teisme yra
Vokietijos šnipų.

suėmFkunigo žu
dikus.

Brunswick, Ga. — Tūlas 
laikas atgal čia buvo per 
langą nušautas senas pro- 
testonų kunigas Lee. Dabar 

t tapo areštuoti du broliai 
jCofer’ai, kurie prisipažino 
(buvę pasamdę du juodvei- 
džiu tą kunigą nušauti. Tie 
juodveidžiai irgi areštuoti. 
Kunigas -buvo nušautas dėl 
to, kad smerkdavo tvirki
nantį brolių Cofer’ų biznį.
ORLAIVIS UŽKLIUDĖ 

MEDĮ IR SUDUŽO.
Easton, Pa. — Pereitą są

vaitę čia įvyko orlaivio ka
tastrofa, kurioj žuvo du 
žmonės. Lakūnai norėjo nu
sileisti į futbolo lauką, bet 
jų mašina užkliudė medžio 
viršūnę ir sudužo. Jaunas 
lakūnas Marino ir jo drau
gas Freese užsimušė.

, Yorka. Dangoraižiai dega ir j ^a^ano *'.umus iš savo 
griūva. Meteorai sprogsta 
apkurtinančiu trenksmu. Iš 
jų plinta nuodingi gazai. Vi
sam žemės paviršiui gręsia 
išnaikinimas.

Radijo transliuotojai visa 
tai sudramatizavo ir palei
do oro bangomis, o kai ku
rie žmonės to nesuprato ir 
manė, kad New Yorkas iš
tiesti užpultas iš dangaus. 
Tikintieji žmonės įsivaizda
vo, kad jau atėjo “svieto pa
baiga.” Tokie, žinoma, dau
giausia ir nusigando. Vietoj 
kunigų seminarijoj (Ashe
ville, N. C.) klierikų tarpe 
kilo tikras sumišimas, kad 
“svietas jau baigiasi.” In- 
dianapoly viena davatka į- 
puolė bažnyčion klykdama: 
“Svieto pabaiga prasidėjo... 
New Yorkas jau sunaikin
tas... Pražūsim visi...” Pa
maldos tuoj buvo nutrauk
tos ir maldininkai išbėgiojo 
į namus. Keliose vietose mo
terys net apalpo. Laikraščių 
redakcijos nespėjo atsaki
nėti telefono, nes iš visų pu
sių buvo klausinėjama, ar 
teisybė, kad New Yorkas 
“sunaikintas.”

Į šitą dalyką dabar įsiki
šo net valdžia. Federalinė 
susisiekimo komisija Wash
ingtone jau pareikalavo, 
kad radio kompanija, kuri 
taip išgąsdino tūkstančius 
tikinčiųjų žmonių, pristaty
tų pilną tos dramos turinį, o 
senatorius C. L. Herring ža
da įnešti Kongresan bilių, 
kad šitokie dalykai ateity 
hutų uždrausti. Pittsburghe 
viena davatka norėjo net 
nusižudyti iš baimės.

. karališkos pilies prie Gan- 
dolfO ežero, kur jis praleido 
6 vasaros mėnesius. Kristus 
gimė tvarte, o gyvendamas 
net ir tvarto pastogės netu
rėjo, gi dabar jo “vietinin
kas” turi atskirus palocius 
kiekvienam metų sezonui. 
Todėl ir nedyvai, kad jis ne
nori mirti. Kai andai para
lyžius susuko jam kojas ir 
kūnas pradėjo puti, tai jis 
susišaukė visus daktarus, 
kad jj gydytų. “Dangaus 
karalystę” jis^-siulo tiktai 
tamsuoliams, kurie krauna 
jam lobius, o jis pats nori 
gyventi Vatikane, arba sa
vo pily prie Gandolfo ežero.

Prastos Žinios Apie 
Lietuvius.

Demokratinės šalys jj svei
kina, o diktatoriai piktinasi.

Pereitą sąvaitę preziden
tas Rooseveltas metė dvi 
bombas į tarptautinę politi
ką. Viena tų bombų buvo 
aštrus jo raštas Japonijai, 
kuri be jokios atodairos pra
dėjo grobti Kinijos rinkas ir 
uždarinėti duris Amerikos 
ir kitų šalių gaminiams. Ki
ta bomba buvo jo pasakyta . 
per radiją prakalba, kurioj 
jis pasmerkė visus diktato
rius. Ypatingai jis taikė į fa
šistišką Vokietiją ir Italiją, 
kur kitokios nuomonės ar 
tautybės žmonėms stačiai 
draudžiama gyventi.

Išparodęs, kokios žiau
rios, kokios nežmoniškos 
represijos fašistiškose dik
tatūrose slegia žmones, 
Rooseveltas įspėjo visus 
diktatorius, kad jie nekištų 
savo biaurių nagų į Ameri
kos demokratiją, nes Ame- 
ka to nepakęs.

Šitoks įspėjimas iš Ame
rikos po to, kai Anglija ir 
Francuzija beveik ant kelių 
atsiklaupusios paaukojo 
Hitlerio diktatūrai demo
kratinę Čekoslovakiją, su
jaudino visą Europą. Ma
žesnės demokratinės vals
tybės tenai buvo jau labai 
nusiminusios. Joms rodėsi, 
kad fašizmo bangai jau nie- 

I kas negalės pasipriešinti, 
jeigu Anglija ir Francuzija

UŽREKORDAVO ŠAUDO
MO ŽMOGAUS ŠIRDIES 

PLAKIMĄ.
Anksti šio panedėlio lytą 

Salt Lake City kalėjime bu
vo sušaudytas John W. 
Deering, kuris pats pasirin
ko sau tokią bausmę ir leido 
daktarams elektriškais apa
ratais nustatyti, kaip ilgai 
da plaka žmogaus širdis, 
kuomet jo kūną perveria 
kulipkos. Penki žmonės šo
vė jį iš karabinų lygiai kaip 
6:46 vai., o kaip 6:481/2 jis 
buvo jau nebegyvas. Taigi 
nustatyta, kad nušauto žmo
gaus širdis plaka tik pustre
čios minutės. Deering buvo 
nuteistas už plėšimą ir žmo
gaus nužudymą. Utah vals
tijoj nuteistam mirti duoda
ma pasirinkti elektros kėdę, 
arba šaudymą. Deering no
rėjo but sušaudytas, nes tai 
greitesnė mirtis.

Pereitą subatą Ispanijos 
fašistų karo laivai norėjo 
prisiartinti prie lojalistų 
uosto Valencijos, bet buvo 
smarkiai apšaudyti iš pa
kraščių artilerijos ir pasi
traukė.

Pereitą sąvaitę Anglijoj 
ugnis sunaikino armijos la
kūnams ruošti mokyklą ir 
aerodromas 
Readingo.

netoli nuo

Waterbury, Conn. — Pe
reitą sąvaitę netoli nuo čia, 
Seymour miestely, buvo 
areštuoti du lietuviai, bro
liai, Juozas ir Stasys Kaira- 
vičiai. Pirmas 27 metų am
žiaus, o antras—18. Policija 
juos kaltina plėšikavimu. 
Jie padarę apie 20 įsilaužy- 
mų ir plėšimų šioje apylin
kėje. Jų namuose, Middle
bury miestely, rasta už MC111 ai
$10,000,000 privogtų daik-Las negales pasipriešinti,

Upton, Mass. — Pereitą ,tai negarbingai jam nusi- 
sąvaitę policija čia sučiupo - - - - - - -
4 jaunus plėšikus, kurie pa
sisakę esą: Jonas Aukštutis, 
Stanley Synkoski, Edvardas 
Pranckunas ir Alfonsas 
Babkauskas (ar Bankaus- 
kas). Visi keturi 19 metų 
amžiaus ir visi iš Worces- 
terio.

Chicago, Ill. — Teismas 
čia nusprendė, kad du lietu
viai saliunininkai, Povylas 
Šakėnas ir Petras Vaičiū
nas, turi užmokėti 9 metų 
mergaitei $2,500 dėl to, kad 
jos motina mirė jų saliune 
nuo degtinės. Ji “subečino” 
su -kitom kūmutėm išmau
sianti visą paintę degtinės, 
ir baigdama paintę tuštini 
krito negyva. Saliuno savi
ninkai užtai dabar turi atsa
kyti.

lenkė. Taigi nereikia nei 
aiškinti, kad šitoks Roose- 
velto pareiškimas buvo di
delė Europai sensacija. De
mokratinėse šalyse jis sukė
lė didelio entuziazmo ir jos 
karštai Amerikos preziden
tą pasveikino. Bet Hitleris, 
Mussolinis ir jų garbintojai 
piktai sugriežė dantimis.

Ženevoj, Tautų Lygos so
stinėj, buvo pasakyta, kad 
prezidentas Rooseveltas 
šiandien yra žymiausis lais
vų ir demokratinių jėgų va
das visame pasauly. Net 
Londono ir Paryžiaus spau
da pripažino, kad jo pasa
kyta kalba ir nusiųsta Japo
nijai nota žymiai sustiprino 
pasaulio demokratijos pozi
ciją.

AMERIKA SMARKIAI 
GINKLUOJASI.

Pereitų metų Jungtinių 
Valstijų Kongresas paskyrė 
laivyno ir armijos reika
lams $1,000,000,000, bet 
prezidentas Rooseveltas sa
ko, kad sekantis Kongresas 
turėsiąs da 500 milionų do
lerių pridėti, nes Amerikos 
pašonėj stiprėja pavojingas 
priešas — Japonijos milita- 
rizmas. Ateinančiais metais 
bus pradėta statyt du šar
vuočiai, keturi greituoliai, 
aštuoni naikintuvai ir aštuo- 
ni nardomieji laivai.

PASTATĖ NAUJĄ FA
BRIKĄ.

Dodge automobilių firma 
pastatė Detroite naują fab
riką, kur bus gaminami vien 
tik trokai. Fabrikas kaina
vęs $6,000,000.

SUĖMĖ BANDITĄ, API
PLĖŠUSI 20 BANKŲ.

. Šį panedėlį Chicagoje bu
vo suimtas George Slade, 
dalyvavęs bankų plėšimuo
se Wisconsine, Missourėj. 
Georgijoj, New Jersey ir 
Pennsylvanijoj. Iš viso jis 
apiplėšęs 20 bankų, iš kurių 
buvę pagrobta $110,000. Jj 
suėmė federalės valdžios 
agentai.

SLOVAKIJOJ UŽDRAUS 
TOS GINKLUOTOS 

GRUPĖS.
Prahos žiniomis, slovakų 

valdžia uždraudusi autono
miniame savo krašte visas 
ginkluotas grupes, kurios 
buvo atsiradusios kraštui 
ginti. Pasilieka ginkluota 
tiktai viena valstiečių parti
jos “geležinė gvardija.” So- 
kolai, tautinė gvardija ir ki
tos grupės turi nusiginkluok
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1 APŽVALGA l
PATRIOTAI MĖGSTA 

VIS “VADUOTI.”
Patriotai visi lygus: »visi 

jie mėgsta “vaduoti” savo 
tautiečius iš svetimų “prie
spaudos.”

Hitleris “išvadavo” aust
rus iš jų nepriklausomybės 
ir Ziudetų vokiečius iš lais
vos Čekoslovakijos.

Lenkijos patriotai pirma 
“išvadavo” Vilniaus kraštą, 
o dabar užsimanė “išvaduo
ti pavergtus savo brolius” ii 
iš Čekoslovakijos.

Bet ar pusiaufašistinėj 
Lenkijoj paprastiems žmo 
nėms gali but geriau, negi 
demokratinėj Čekoslovaki
joj?

Štai, Lenkijos socialistų 
organas “Robotnik” deda 
rašytojos Wandos Wasi- 
lewskos kelionės po Poliesę 
įspūdžius, “Wodami Pole- 
sia.” Tame rašiny rašytoja 
parodo, kad toj patriotų iš- 
garbintoj Lenkijoj yra kai
miečių, kurie “per visą savo 
gyvenimą dešros nėra raga
vę.” Netik dešros nėra, bet 
nėra nei duonos. “Vietoj 
duonos, žmonės mala ir val
go pelkių nendres.” Kaimie
čių vaikai tenai visai neži
no, kas yra cukrus.

Rodos, pasaulinis karas 
ir vokiečių armijos okupaci
ja buvo baisus laikai, o bet 
gi Lenkijos kaimiečiai sako, 
kad tai buvo “laimingos 
dienos,” palyginus jas su 
dabartimi, kuomet Lenkiją 
valdo savi patriotai.

Karo ir okupacijos metu 
vokiečių kareiviai kartais 
pavaišindavę lenkų moteris 
ir vaikus net šokoladu, o da
bar, saviems patriotams įsi
vyravus, čia pasidarė skur
do ir ligų karalija.

Ir šitokio pragaro valdo
vai eina “vaduoti” savo tau
tiečių iš laisvos ir sočiai pa- 
valgiusios Čekoslovakijos!

“Vaduokit,” “vaduokit,” 
sako lenkų patriotams “Lie
tuvos Žinios.” < 
pelkėse nendrių

pasimokyti, ko nepasimokė iš 
Didž. Karo. Tik tokiu budu ga
lėsim išvengti baisios, nebe
atitaisomos katastrofos.

“Tam reikalui būtinas mo
ralinis apsiginklavimas, gi tat 
reikalauja radikalios širdies 
reformos. Patyrimas yra paro
dęs, jog tokios reformos yra 
galimos. Jos įvyksta ten, kur- 
žmonės liaujasi smerkę kitus 
ii- kitu sistemas, pamato savo 
pačių klaidas ir ryžtasi duotis 
Dievo vadovaujami. ...Gyvojo 
Dievo dvasia kiekvienai tau
tai ir kiekvienam žmogui pri
mena jo aukščiausiają paskir
tį ir naikina baimės ir godu
mo, nepasitikėjimo ir neapy
kantos varžtus.

“Moralinio apsiginklavi
mo” formulė išreiškiama 
trim žodžiais: “Teesie Die
vo valia.”

Bet Romos katalikų baž
nyčia Dievo valiai netiki. 
Kai Meksikos valdžia už
draudė katalikų kunigams 
daryti biznį iš tikėjimo, tai 
jie nepasakė “teesie Dievo 
valia,” bet griebėsi už šau
tuvų ir pakėlė kruviną mai
štą.

Sovietų Rusijos jie irgi 
nepalieka “Dievo valiai,” 
bet skelbia komunistams at
kakliausią kovą.

Kai Ispanijos žmonės iš
rinko demokratinę valdžią, 
katalikų bažnyčia irgi nepa
sakė, “teesie Dievo valia,” 
bet stojo išvien su fašistais

ši nuotrauka parodo, kaip anądien degė aliejaus sandėliai Lindeno miesteli', New Jersey 
valstijoje.

Jie Norėjo Darbininkų Kraujo

vasarį televizijos aparatai 
busią gaminami plačiu mas
tu ir parduodami publikai, 
kaip keliatas metų atgal bu-, 
vo parduodami radio apa-'cijos pirmininkas Green už
tatai. gyrė reakcininką Merriamą

Nilonas, tai visai naujas, i į Californijos gubernato- 
iki šiol viešai da negirdėtas' rius, todėl Tamas Mooney 
daiktas. Tai sintetinis (dirb- pasiuntė Greenui laišką, ku
rinis) šilkas, ] ' ■’ ■’ ‘ 1
išvystė du Ponto laboratori- ■ 
jose. Audeklas padaryta iš 
nilono esąs daug geresnis 
negu iš rayono ar šilko. Siū
lus iš jo galima esą verpti

Tamo Mooney Laiškas Greenui
Amerikos Darbo Federa-

plepalai apie “moralinį ap
siginklavimą” ir “Dievo va
lią,” jeigu jie tokiems daly
kams visai netiki?

gimstaTnaūjos
MONĖS.

Merdinčios kapitalistinės 
santvarkos “daktarai” senai 
jau kalba, kad šitai “ligo
nei” (kapitalistinei siste- 

nuicmu uic-|ma0 reikalingas “naujas 
Juk Lenkijos I kraujas,” kurio galėtų su- 

..........lą priauga, teikti tiktai nauji išradimai 
Kalėjimu irgi nestinga. Tai- i*' naujos pramonės. Iki šiol 
gi, “išvaduoti” iš Čekosio-1 kapitalistinė sistema Ameri- 
vakijos lenkai galės but sa- J ^°je smarkiai augo dėl to, 
vo tėvynėj neblogai aprū
pinti. Čekoslovakijoj nen
drių jie nevalgydavo.

ir apskelbė žmonių valdžiai plonesnius da negu iš žalio- 
brolžudingą karą. . . įjo šilko ir jų traukiamas

Tai ko verti tie kunigų stiprumas esąs lygus plieno

kurį chemikai1 riame tarp kita ko sakoma:
“Neapgalvotai užgulda

mas į Californijos guberna
torius reakcinį republikoną 
ir darbininkų priešą Franką .
F. Merriamą, tamsta užsi-;streiką laužyt, ir tie jo min- 
dėjai sau / 
ninku judėjimo

Republikoniški reakcinin
kai kaltina Michigano gu
bernatorių, kad jis nešau

dė streikierių.
Kongreso kom i s i j o s 

“prieš-amerikoniškai veik
lai tirti” pirmininkas Dies 
pasišaukė anądien iš Michi
gano valstijos keliatą repu 
blikonų reakcininkų, jų tar 
pe vieną teisėją ir vieną po
licijos viršininką, kad jie 
paaiškintų, kas pereitai:; 
metais sukėlė “prieš-ameri- 
konišką” “sit-down!’ jstrei 
ką automobilių dirbtuvėj 
Flinto mieste.

Visų pirma dėl tų “bai 
šių” streikų esąs kaltas Roo- 
sevelto “new deal,” pareiš 
kė Dies’o pakviesti liudinin • 
kai. Roosevelto “new deal’ 
duodąs komunistams laisvę 
savo “išdavikišką” propa
gandą skleisti. Turėdami to
kią laisvę, komunistai suor
ganizavo sit-down streiką ir 
užėmė automobilių dirbtu 
ves Flinte, išniekindami 
“šventas” nuosavybės tei 
sės. Teisėjas išleido in- 

------  . džioinkšiną, įsakydamas, 
kė prieš juos 5,000 milici-! ‘‘tvarklaužius” iš dirbtuvių 
ninku. Laivų kompanijos Į išmesti jėga, bet Michigano 
jam atsilygino užtai, paau-1 gubernatorius Frank Mur- 
kodamos $17,000.00 jo rin-;Pkey atsisakęs tą indzionk 
kimu agitacijos fondan. jšiną vykinti, išniekindamas 

. tuo budu neklaidingojo
“1936 metais, kuomet A. teismo autoritetą. Guberna-

D. Federacijos nariai su- torius ne įstatymus pildęs,
streikavo prie Salinas u ne kapitalą gynęs, bet palai-
Stocktono ūkio darbų, gu- kęs streikierius, ' "
bernatorius Merriam nu- i komunizmą, 
siuntė valstijos patrulius jų' .
ciroilzo lancrirt ir tin ir» min. 1 TcllJ) UclOHl’ DUFT1OJH pi‘lCS

nariai

palaikęs

PRA-

SIŪLO “MORALINI APSI
GINKLAVIMĄ.”

, Chicagos “Draugas” kar
toja Europos kunigų atsi
šaukimą dėl “moralinio ap- 
šiginklavomo.” Tas atsi-J 
šaukimas buvęs išleistas 
Šveicarijos tikintiems, bet 
mūsiškiai klerikalai mano, 
kad jis butų geras ir lietu
viams, nes “Draugas” kalba 
apie ji visai rimtu tonu. Gir
di:

“Kai užeina būda, daugelis 
kreipiasi į Dievą, bet vos tik 
pavojus praeina, jie tuoj vėl 
užmiršta. Iš dabartinės krizės 
atskiri asmenys ir tautos turi

kad ją akstino tokie veiks
niai, kaip geležinkelių staty
ba, paskui automobilių pra
monė, o po to—radio išradi
mas. Dabar šitos sritys jau 
nebegali daugiau šalies pra
monės kelti, nes ir jos pa
čios pradėjo “sirgti.” Gele
žinkeliai jau reikalauja pa
ramos. Automobiliu ir radio 
aparatų gamyba kas sykis 
gauna vis sunkesnių sukrė
timų. Mažesnės kompanijos 
jau bankrutuoja.

Vadinasi, reikia “naujo 
kraujo,” nauju išradimų. Ir 
“New York Times” pastebi, 
kad tokių išradimu jau yra. 
Tai televizija ir nilonas (ny
lon). Televizija iki šiol bu
vo tik eksperimentas, bet 
dabar ji esanti jau tiek iš
vystyta, kad ateinantį pa-

stiprumui.
“New York Times” ma

no, kad nilonas revoliucio- 
nizuos visą šilko pramonę 
ir suduosiąs labai skaudų 
smūgį Japonijai, kuri turi la
bai didelę šilko pramonę.
KAS TAS K. S. KARPIUS 
—VYRAS AR MOTERIS?

Clevelando “Dirvoje” tū
las K. S. Karpius apsiverkė 
graudžiom ašarom dėl “tau
tiško fronto” susmukimo. 
Sako, Brooklyne kitąsyk bu
vusi lietuviškų tautininkų 
“tvirtovė,” o dabar—

“...nykų vaizdą pamatai su- 
gryžus į Brooklyną ir pasimai
šius tarp dabartinių veikėjų.”

Buvusioj tautiškoj kre- 
pastėj Brooklyne dabar esą 
likę tik keli generolai be ar
mijos, ir tie patys taip peša
si, kad tik čiuprynos dulka.

Nors po šituo pranešimu 
padėta vyriška pavardė— 
K. S. Karpius — “Naujie
nos”' tačiau pastebi, kad čia 
moteries kalba, nes ji sako: 
“nykų vaizdą pamatai su- 
gryžus į Brooklyną ir pasi
maišius...” Vyras turėtų ra
šyti ne “sugryžus” ir “pasi
maišius,” bet “sugryžęs” ir 
“pasimaišęs.”

Taigi dabar kila klausi
mas, kas yra K. S. Karpius 
—vyras, ar moteris?

Amerikos darbi-1 jonai kartu su žiauriais vigi- gubernatorių minėtasai tei- 
išdaviko liantais puolė streikierius, sėjas ir policijos virsmui- 

žymę. Užgirdamas Califor- vartodami prieš juos buo- kas. Pastarasis da pridūrė., 
nijos darbininkų pirmos ru- žes, šautuvus ir ašarines du- kad Michigano gubernato • 
šies priešą, tamsta išdavei jas. Gubernatorius Merriam Murphey elgesį isda- 
Tarną Mooney, Warrena K. lyra, reakcinės republikonų vikiškai. ’ _ _ 
Billingsą ir visą Californi-! mašinos pirmos rūšies u’ reakcinė plutokratų 
jos darbininkų judėjimą. streiklaužys — tos mašinos, spauda tuojaus pradėjo

“Aš jau ne kartą esu kal
tinęs tamstą nieko nevei
kiant kad atgauti mums lai
svę, ir esu net kaltinęs, kad 
tamsta sužiniai trukdai mu
su paliuosavimą. Dabar pa-,- .. 
sirodo, kad tamsta ir toliau Juiblikoną Meniamą daibo 
tęsi šita negarbingą savoases (pauga- Bet neziu- 
darbą, atvirai išniekinda- irint to’ Amerikos Darbinm- 
mas troškimus Amerikos 
Darbo Federacijos, kuri kas 
metai reikalauja pilno ir 
tuojautinio musų išteisini
mo. Tamsta užgiri tą žmogų 
į gubernatorius, I 
būdamas gubernatorium iš
laikė savo stalčiuje mano 
peticiją per 4 metus ir 2 mė
nesiu, visai į ją nepažiū
rėjęs....

“Ketveri metai atgal, 
kuomet San Franciscos Po
licijos Departamentas šaltu 
krauju žudė streikuojan
čius Amerikos Darbo Fede
racijos narius, visi San 
Francis c o s darbininkai, 
kaip vienas vyras, pakėlė 
prieš tai protestą, apskelb
dami generalinį streiką. Gu
bernatorius Merriam tuo
met atsakė darbininkams 
pusiau-karo stoviu ir pašau-

nijos darbininkų pirmos rū
šies priešą, * ~ elgėsi išda-

klaidų nepataisysit. Nepa- 
taisysit jų taip pat žioplai 
krikštydami pramoninį ju
dėjimą ‘komunizmu.’

“Viskas, ko šitokiais ko
vos budais galima pasiekti, 
tai tik daugiau tą judėjimą 
sukurstyt. Kraštutinybės ne- 
sustabdysit keliant riksmą 
prieš ‘raudonuosius.’ Tai y- 
ra bergždžias ir trumpare
giškas darbas, kuris tik kur
sto-neapykantą ir paskui da 
gali but pavartotas kaip į- 
rankis priespaudai ir kovai 
prieš demokratines žmonių 
teises.

“Aš nemanau, kad tai po
litinei reakcininkų propa
gandai žmonės patikėtų. ‘

“Tvirtinti, kad dėl strei
kų yra kalti radikalai, tai 
netik lengvabūdiška, bet ir 
žiopla, nes tai priešinga is
torijai. Žmonių subruzdimą 
visuomet iššaukia reakcija 
ir priespauda, o ne radika
lai.

“Čia mes vos tik buvom 
pradėję atsigauti po aršiau
sios depresijos Amerikos 
istorijoj. Federaliai įstaty
mai buvo davę darbinin
kams kolektyvių derybų tei
sę. Tūli fabrikantai, per sa
vo trumparegystę ar stačiai 
iš papratimo, nutarė tai dar
bininkų teisei priešintis.

“Kad neleidus darbinin
kams susiorganizuoti, jie 
griebėsi pasibiaurėtinos šni
pinėjimo taktikos ir pradė
jo steigti nelegales kompa- 
nines unijas.

“Šitokia padėtis galėjo 
duoti tiktai vieną rezultatą: 
darbininkai paskelbė strei
ką, kad butų išpildyti jų tei
sėti reikalavimai. Tam strei
kui jie pasirinko tokį būdą, 
koks jiems išrodo geriausis.

“Kokia butų buvusi nau-
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• kuri valdo šia valstija per bubnyt pirmuose puslapiuo- da, jeigu piles t<į streiku 
i- — _ .. * ‘ * * I —______J.’—f 1i»x 4- r\ luomai naxrni4n

. j 50 metų.
Kaip savo vaizduotę ne-

I se sprindinemis raidėmis, Flinte pernai butų pavarto- 
i kad dabartinis Michig,anoktą žiauri spėka? Šituo butų

tempturn, sako toliau Moo- gubernatorius Murphey yra ^itenMnętik tie telim-
Amerikos konstitucijos “iš- laimingli užsispyrėliai, ku- 
davikas,” “komunistų sėb rie buvo ištroškę darbiniu- 
ras” ir tt. " . kų kraujo.

O Michigano valstijoj' “Ar byitų šiandien kieno 
kaip tik dabar eina guber nors^ sąžinėj ramesnė, išsky- 

phey’stato**savo kandidatu , jeigu gubernatoniKjuomet 

ninkai ?š republikonų lioge- dyt? Valdžia tuomet butų 
rio sufabrikavo šitą biaurų susitepusi darbininkų krau- 
šmeižtą prieš dorą ir švarų ju, kurie jieškojo vien tik 

politiniais sumeti- teisybės, ir šiandien ji netu- 
Ir tam tikslui jie pa- retu ramios sąžinės.

' "T ' i-’ “Sutriuškinti žiauria spė-
siją, kurios pirmininku yra ka darbininkaiVšiaųdįęn 
jau spėjęs “pagarsėti” re- butų nešioję savo šįrdyee 

Bet Mooney tikisi, kad j akcininkas Dies. kerštą ir pagiežą. Ramybes
Amerikos Darbo Fedferaci- Prieš šitokią biaurią re-'šiandien pas mus nebūtų, 
jos nariai savo vado neklau- !akcįninku politiką viešai iš- šiandien mes nematytume 
sys. Jis mano, I'"'1 ° ’-y1-" ~
čio jie išrinks Californijos j k. aštriai pasmerkė Dies’ą 
gubernatorium c---- 1—->-1- - -- •
Culbertą L. Olsoną, kuris ....... .
žada paleisti iš kalėjimo ii irankiu purvinai agitacijai T\/l-------„,.0,1! ----------- -Lvi

Gub. Murphey sit-down visuomet trokšta darbiihn- 
- kų kraujo. Ir del tor kad

(žmoniškas gubernatorius ąt- 
sisakė darbininkus Šaudyt, 
jie šmeižia jį “išdaviku!” j

ney, vistiek negalėtum žmo- 
,gus jsivaizduoti reakcini re-

1 nil LU, Minti liWb 17cll U1I11I1“ &— x 1 1* * •ku Federacijos prezidentas natoriaus rinkimai ir Mur ™s tuos kelis užsispyrėlius, 
Green užgina jo kandidatu- P---J ——----- -------------- ? ............ra ir agituoja, kari darbiniu- rą. Taigi aišku, kad reakei- butų jsakęs milicijai sau- 

. v. ' ____ 121________ 1 -____ H v t r \f q Iri rzi q t i mm ar nnrii

Green užgiriu jo kandidatu- 
rą li
kai už jj balsuotų.

Judesius Iskarijotas, par-
kuris jau davęs Kristų, gavo 30 sida-

- ' • ‘ Įdomu butų žinoti, , eraijq — —....... ......... u-- r-
....  S vartojo net Kongreso komi nlrnZ < . °. . .

brinių. Į 
kiek William Green l 
už pardavimą darbininkų? 
—klausia Tamas Mooney.

“Sutriuškinti žiauria spė
ri arb minkai S .šiaųdįęn 

butų nešioję savo širdyse 
kerštą ir pagiežą. Ramybes

kad 8 lapkin- ėjo prezidentas Rooseveltąs ul. rūkstančių dirbtuvių kh- 
? nijos ' pasmerkė Dies’ą, minų ir tų tūkstančių darbi-

demokratą kuris pavertė Kongreso ko- ninku, kurie ramus ir.hnte-
misiją nešvariu politikierių

Vokietijos Šnipų Byla New Yorke

New Yorke dabar eina Vokietijos šnipų byla, kurioje yra kaltinami 4 naciai, trys vyrai ir viena merga. Čia jie parodyti 
kartu su teisėju Knox’u. Skaitant iš kairės į dešinę seka: Johanna Hofmann, Erich Glaser, Otto Voss, Guenther Runjrich
A teisėjas. Jylm Kno& . ■’

Mooney su Billihgsu, ir pra- > įKĮeisti. 
vesti daug kitu naudingu T
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darbininkams dalykų. streikams nekuomet nėra 
i n rr j ta pritaręs,” sako prezidentas.AR ŽINOTE, KAD - j “Bet nacionalės gvardijos 
„ .. . .. . viršininkai jam tuomet pa-Bananų medis nėra pilnoj aiškino> ^ad pavartojus 

to žodžio piasmej medis, piae§ sit-down streikierius 
bet minkštas, sultingas aug- Spgką neišvengiamai turėtu 
mnn tcnris nnon Tik vipnus .x i i. ••muo, kuris auga tik vienus 
metus. Nuėmus bananų der
lių, pats augmuo nukerta
mas ligi žemės, kad iš šaknų 
išaugtų .naujos atžalos ir vėl 

! duotų vaisių. Nukirstus ža
dins bananų krumus čiabu- 
, viai šeria kiaulėms ir kar
vėms.

įvykti kraujo praliejimas ir 
riaušės. Žinodamas tuos 
faktus, gubernatorius veikė 
atvirai, amerikonišku budu, 
ir streiką sutaikė be smurto. 
Tai buvo didelis didelio 
amerikono laimėjimas.”

Ir Rooseveltas išgiria gu
bernatorių MUrphey kaip 
tikrą pavyzdį visiems Ame
rikos gubernatoriams.

Dabar pasiklausykit, kaip 
į tuos republikonų šmeižtus 
atsakė pats gubernatorius 
Murphey:

“Nei vienas išmintingas 
jis pradėjo prašyt kitus vai- žmogus nepritaria sit-down 
kus, kad jie padėtų prinešti streikams,” —'’--J-

Žmogus nieko taip nemy
li, kaip savo vardą. Tą pa
tyrė plieno milionierius, An- 
drew Carnegie. Būdamas 

j dar vaikas jis turėjo krali- 
i kų. bet niekur arti nebuvo 
žolių jiems maitinti. Todėl

jo kralikams žolės, o jis už
tai pavadinsiąs savo krali- 
kuš jų vardais. Vaikams tas 
taip patiko, kad nuo tos die
nos kralikams nekuomet ne
pritrūko žolės.

mi dirba savo darbą.
Bet kraugeriai > negali ši

tokios dvasios suprasti. Jie

Žinios Iš Lietuvos.
Klaipėdos Krašto Direktori

ja atiminėja iš lietuvių 
pasus. ,

Klaipėda. — Artinantis 
Seimelio rinkimams, vokie
tininkai stengiasi atimti 
balsavimo teisę iš tų asme
nų, apie kuriuos mano, kad 
balsuos už lietuvių sąrašus. 
Tos teisės paprastai neturi 
tie Lietuvos piliečiai, kurie 
nėra išgyvenę Klaipėdos 
krašte tam tikro laiko ir tuo 
įgiję vietos gyventojo požy- 
m.į Bet paskutiniu laiku 
Klaipėdos Krašto Direktori
ja pradėjo atiminėti vietos 
gyventojų požymį ir iš tei
sėtai jį įgijusiu lietuvių. Šio
mis dienomis Direktorija at
ėmė 868 lietuvių pasus, ne
skaitant autonominės poli
cijos ir savivaldybių anks-

," jis pradeda.
“Tokie streikai priešingi 
privatinės nuosavybės siste
mai ir įstatymams. Niekas 
to geriau nežino, kaip patys 
darbininkai.

“Bet spėka ir žiaurumu čiau atimtų pasų.
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS
Kriaučių 54 skyriaus nepa

prastas susirinkimas.
Spalių 20 buvo Amerikot 

Lietuvių Piliečių Kliubc 
svetainėje kriaučių 54 sky
riaus nepaprastas susirinki
mas, tik kažin kodėl ne- 
lįaug kriaučių tedalyvavo, 
jų galėjo ir turėjo būti čia 
daug daugiau. Be lokalu 
reikalų, buvo ir kitų gana 
svarbių klausimų. Nuo A- 
merikos Darbo Partijos 14 
distrikto atsilankė Augusi 
Claessen, kuris šiais rinki
mais eina Darbo Partijos 
sąrašu j asmeblymanus. 
Jis pasakė trumpą ir turtin
gą prakalbą, agituodamas 
lietuvius, kad jie 8 lapkričio 
dieną atiduotų savo balsus 
už Darbo Partijos kandida
tus.

Musų lokalo Pildomoji 
Taryba atsinešė Dorothy I. 
Bellanca ban kieto tikietų 
22 spalių dienai. (Lietuviai 
paprastai ištaria: Daraty 
Balanko. “Keleivio” red. 
pastaba apie jos pavardę 
buvo teisinga.—V. K.) Lo
kalo susirinkimas nutarė 
nupirkti 12 tikietų. Taip pat 
nutarė ir i J. Šliosbergio 
agitacijos fondą paaukoti 
25 dolerius, nes Šliosbergis 
kandidatuoja 19 New Yor- 
ko miesto distrikte, o Do
rothy Bellanco kandidatuo
ja aštuntam kongresiniam 
Brooklyno distrikte j kon- 
gresmanus.

Atsišaukė Amerikos Lie
tuvių Kongreso Brooklyno 
skyriaus komitetas, kad lo- 
kalas nupirktų ir jų rengia
mos vakarienės 15 tikietų. 
Nupirkta ir A.L.K.B. Sky
riaus vakarienei 15 tikietų.

Apsvarstęs Amerikos 
Darbo partijos einamą rin
kimų kampaniją, kad jai 

■ reikia pinigų, o ypatingai 
vietinis skyrius jų neturi, 
lokalas paaukojo 50 dolerių 
ir lietuviams darbiečiams.

Jaunasis A. Linkus pada
rė pranešimą iš kriaučių ba
liaus. Balius davęs 70 dole
rių gryno pelno.

Iškelta klausimas, kad 
pereitas lokalo susirinkimas 
neteisėtai išrinko Į Joint 
Trade Boardą J. Yasaiti. 
Neteisėtumą nariai pamata 
vo tuo, kad Yasaitis buvo 
Mičiūlo dirbtuvės kompa- 
nas. Mat, pagal Amalga- 
ineitų unjos konstituciją bu
vęs darbdaviu unijos narys 
negali per pęnkius- ' metus 
užimti unijoj jokio urėdo. 
Bet padįskusavuš, kad tokie 
josai, kaip kad buvo Mičiu- 

lio kompanijoj, nejneina 
konstitucijos sąvokon, priei
to prie išvados, kad tas kon
stitucijos nelaužo. Tad ii 
paliktas J. Yesaitis lankyti 
Joint Trade Boardo susirin
kimus, kaip pereitas lokalas 
jj išrinko.

Delegatas V., Michelso- 
nas pažymėjo savo raporte, 
kad šio sezono darbai neina 
taip puikiai, kaip turėtų. 
Nedarbas jaučiamas visur. 
Jis pažymėjo, kad nedarbo 
metu, netik kontraktoriai 
naudojasi proga, bet ir pa
čios firmos. Beveik kas die
na reikia vykti j New Yorką 
ir bartis su drabužių fabri
kantais tai už kainas, tai už 
darbą. Jis pranešė, kad tik 
apie trys-keturios lietuvių 
siuvėjų dirbtuvės dirba pil
ną laiką, o kitos tik dvi, tris 
dienas.

merikos Lietuvųi Piliečių 
Kliube 4 lapkričio. Tose 
prakalbose nutarta turėti 
kalbėtoją ir iš New Yorko 
Amalgameitų Unijos Joint 
Boardo. Manoma gauti New 
Yorko Joint Boarda finan
sinį sek. A. Millerį. Lietu
viai, o ypatingai kriaučiai, 
labai susirūpinę darbu, kad 
jis išvežamas iš New Yorko 
į Pennsylvania, o newyor- 
kiečiai badauja. Milleris il
gai darbavosi organizuoda
mas Pennsylvanijos siuvė
jus ir jis žino padėtį. Tad 
Millerio užduotis ją išaiš
kinti.

Be Millerio. manoma 
gauti Louis Waldmana, ku
ris sekamuose rinkimuose 
eina Darbo Partijos tikietų 
j Kings County teisėjo vie
tą. Irving C. Velson nuo 
Darbo Partijos yra statomas 
į valstijos senatorius. Be 
svetimtaučių, pasižadėjo 
kalbėti lietuvis advokatas 
Briedis, kuris aiškins kon
stitucijos pataisymus, už 
kuriuos piliečiams reikia 
balsuoti “Yes,” o prieš ku
riuos reikia balsuoti “No.”

Komitetas nutarė parsi
traukti kelius tūkstančius 
Amerikos Darbo Partijos 
platformos ir paskleisti ne 
tki tarp lietuvių, bet ir tarp 
svetimtačuių 14 distrikte. 
Šiame distrikte daugiausia 
gyvena lietuvių piliečių ir 
jie rinkimuose lošia svarbų 
vaidmenį. Nutarta visiems 
lietuviams, kurių yra 7 šim
tai su viršum, parašyti po 
laiškelį, kad jie balsuotų už 
Amerikos Darbo partijos 
kandidatus į visas valdiškas 
vietas.

Nutarta į “Ameriką,” 
“Laisvę,” “Naują Gadynę” 
ir “Keleivį” duoti apmoka
mus Darbo Partijos statomų 
kandidatų skelbimus, nes 
.šie keturi laikraščiai yra ne 
tik prielankus Amerikos 
Darbo partijai, bet jie Broo- 
klyne yra plačiai lietuvių 
skaitomi.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Darbo Partijos 
Lietuvių 14 distrikto dar

buote.
Spalių 21 buvo Amerikos 

Darbo Partijos 14 Lietuvių 
Distrikto komiteto susirin
kimas. Narių dalyvavo ne
daug. bet kurie dalyvavo, 
padarė rimtų tarimų.

Pirmiausia nutarta suren
gti politines prakalbas A-

Lietuvių Socialistų 19 Kuo
pos Susirinkimas.

Spalių 21 buvo Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
me Amerikos Lietuvių So
cialistų Sąjungos 19 kuopos 
susirinkimas. Susirinko ga
na daug kuopiečių, kurie se
niau neateidavo. Pirmiau
siai dienotvarkėj buvo kuo
pos vakarienės klausimas. 
(Vakarienė bus 12 lapkri
čio, Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo name. Tikie- 
tas $1.25 asmeniui.) Papra
stai, 19 kuopos vakarienės 
būdavo gana gausios žmo
nėmis ir turtingos valgiais. 
Tad ir šį metą komisija ma
no, kad taip turi būti. Kaip 
kurie turi jau gana daug ir 
tikietų pardavę, o kiti dai 
mano jų apsčiai parduoti. 
Tikietų platinime niekuo
met niekas nesukirsdavo P. 
Tiškevičiaus ir J. Glavecko. 
Jie parduodavo daugiausiai 
tikietų. Atrodo, kad jiedu 
ir šįmet sukirs visus.

Užbaigus vakarienės rei
kalą, pakelta socialistinės 
veiklos tarpe Amerikos lie
tuvių klausimas. Tam klau
simui apibudinti kalbėjo d. 
P. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius iš Chicagos. Jo 
kalba buvo nuoširdi ir pa
mokinanti, kaip sako tūli 
kuopiečiai. Jis palietė šių 
dienų padėtį Europoje ir čia 
Amerikoje. Principiniai so
cialistinė padėti sustiprėjo; 
kur jie laikėsi demokratijos 
principo politinėje arenoje, 
jie laimėjo. Diktatūros, kaip 
buvo senovėje, taip ir da
bar, reiškia priespaudą savo 
piliečiams. Pirmiau garbinę 
diktatūras Amerikos lietu
viai pradėjo atsipeikėti,

pradėjo praregėti, kad kie
tosios valdžios yra žiaurios, 
ir pradėjo linkti prie demo
kratinio obalsio. Žinoma, 
sako Grigaitis, iš karto po 
valiai, nedrąsiai, bet toliau 
eis drąsiau ir diktatūrų gar
bintojai patys jas pasmerks. 
Tad jis kvietė didinti socia
listų eiles kaip nariais, taip 
ir simpatikaiš, nes progų da
bar yra ir jų ateityje bus 
daugiau.

Po Grigaičio trumpos kal
bos, kalbėjo kuopiečiai. Kai 
kurie jų pareiškė nepasiten
kinimo kuopos veikėjais ir 
nurodė kodėl. Bet tos pasta
bos buvo nuoširdžios ir vie
toje. Po tų nusiskundimų 
svečias pastebėjo, kad čia 
nėra nieko, nepaprasto. Jo 
nuomone, organizacija yra 
organizacija ir nariai turi 
net ir geriausiu klausimu 
nuomonių skirtumą. Tie 
skirtumai, tie maži kivirčai, 
kartais virsta ir į didelius 
kivirčus. Tad gerai, girdi, 
kad čia jie iškilo, mes juos 
išrišome. Ir jis patarė, ypa
tingai vadovaujantiems 
draugams, būti tolerantiš
kais, draugiškesniais. linkui 
kitų narių, o tada bus iš
vengta ir kivirčų.

Ant pabaigos kalbėjo J. 
Glaveckas, 19 kuopos sekre
torius. Jis nurodė, kad kuo
pa nėra tiek didelė, kad nu
dirbtų tuos darbus, kurių y- 
ra devynios galybės. Dir
bant su draugais kuopie- 
čiais, bendrą darbą, dažnai 
tenka ir žodis kitas pasisa
kyti ir vienu ar kitu klausi
mu su kuopos taisyklėmis 
kartais apsilenkti. Jis kvie
tė kuopiečius prie vienybės, 
prie didesnio draugiškumo 
ir santaikos. O jeigu aš ku
riam kuo nusidėjau, sako, 
tai atleiskite ir dirbkime 
kartu kaip mes dirbome pir 
miau.' Šitokia J. Glavecko 
kalba padarė į kuopiečius 
gražaus įspūdžio ir jie su 
.pasididžiavimu pasakojo 
V. Katiliui, kad Glaveckas 
“all right!”

Vytautas Katilius.

BROOKLYNO LIETUVIAI
Balsuokite už Amerikos 

Darbo Partijos kandidatus.
Į New Yorko valstiją eina 

šie kandidatai:
Herbert H. Lehman

į New Yorko Šteito Gu
bernatorių.

Charles Polletti
į New Yorko Šteito Lieu- 
tenant-Gubematorių.

Robert Wagner
į Jungtinių Valstijų Se
natą.

James Mead
j Jungtinių Valstijų Se
natą. J,

Kings County Kandidatai: 
Louis Waldman

į KingsCounty Teisėjus. 
Dorothy Bellanca

į Kongresmanus nuo 8-to 
Distrikto.

Bernard Reswick
į Kongresmanus nuo 7-to 
Distrikto.

Irving C. Velson
į New Yorko Šteito Sena
tą nuo 11-to Distrikto.

August Claessens
į Assemblymanus nuo 
14-to Distrikto.

SUNDERLAND, MASS.
Audra labai nuskriaudė 

lietuvį.
Praužusi andai pro čia 

audra pridarė labai daug 
nuostolių lietuviui ūkinin
kui, draugui M. Dabrikui. 
Viesulas sugriovė $500 ver
tės banę tabakui džiovinti, 
o potvinis nunešė 300 veži
mų svogūnų, apsėmė lauką 
ir supudė bulves. Be to, bu
vo nudraskyti stogai, kuriuos 
dabar reikia taisyti. M. D.

Bus Nužudyti 18 Lapkričio.

Joseph B. Anderson ir jo graži žmona buvo nuteisti Arkan- 
sų valstijoj mirti elektros kėdėj užtai, kad nužudė krautu
vės vedėją.'Mirties diena jiedviem paskirta 18 lapkričio.

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

Jūsų draugijai išrinkus

te dalyvavo tik su pakvieti
mais ir be įžangos. Mat p-nai 
Šimkoniai žmonės pasitu
rintys ir savo svečius pui
kiai vaišino.

Negaliu nepaminėti, kad 
K. Šimkonis yra pažangus 
žmogus ir nenuilstančiai 
veikia kultūriniame darbe. 
Jis priguli prie visų didžiu- 

dybinio gyvenimo. Jie jau lių lietuvių organizacijų ir 
išaugino gana pavyzdingą ir bile didesniam reikale K. 
gražią šeimą — 4 sūnūs ir šimkonį sutiksi bedirbant, 

i vieną dukterį, kuri baigusi Proga tų paminėjimu turiu 
. Du sūnus garbės palinkėti Šimko- 

jau dirba toj pačioj Norton niams ilgiausių metų ir ge- 
Co. dirbtuvėje, kur ir jubi- ros sveikatos, ir podraug ne- 
liatas K. Šimkonis. Vienas nuilstančios energijos ir to- 
dirba tulmakerio darbą, an
tras elektro ’technikas, tre
čias sūnūs yra Atlantic Paci
fic krautuvėje vedėju.

Bėgyje 40 metų savo gy
venimo Amerikoje p. Šim
konis gyveno daugelyje vie
tų: Pittsburghe, Lawrence, 
Bostone, Turners. Falls, Ho
lyoke. Bet jau ilgokas laikas trečiuose, kuomet jau darėsi 
kaip apsigyvdno Worceste- nejauku laukuose, jau šal- 
ry ir čion turi du gražiu na
mu. Turi susigyvenęs daug

Trejybines sukaktuvės.
Spalių 23 d. vakare, L. U. 

Kliubo svetainėje buvo iš
kilmingai pagerbti Kostan- 
tas P. Šinflionis ir jo žmona 
p-nia Rožė Šimkienė.

Mat K. P. Šimkoniui su
kako 60 metų amžiaus, 40 
metų kaip gyvena Ameriko
je ir 35 metai Šimkonių ve-

slaugės mokslus. Du sūnus garbės 
no,, z-lU.l-nr* nnoZ

linu veikti pažangiųjų tarpe 
viešuose musų reikaluose.

Vienas iš Draugų.

NORWOOD, MASS.
Jcno ir Daratos Zurbų jubi- 

lėjų prisiminus.

Metuose devyni šimtai

AMERIKOS LIETUVIŲ
KONGRESO CONN. VAL atstovus, praneškite laišku

ALK. Apskr. sekretoriui a-'gerų draugų ne vien lietu-STIJOS SKYRIUS

1367 Pembroke St., 
Bridgeport, Conn.

Brangus lietuviai:
Nekuomet nėra buvus 

kia pasaulinė padėtis, kokia 
dabar yra. Lenkijos ponija 
pereitą kovo mėnesį buvo 
pasikėsinus pasigrobti mus 
tėvynę Lietuvą, bet. negalė
dama to atsiekti, dabar, pa
sitaikius progai, pasiglemžė 
Čekoslovakijos dalį. Vokie 
tijos naciai irgi neprisisoti
nę tuo, ką jie gavo pasiim 
darni visą Austriją. Jie di
džiųjų valstybių pritarimu 
atplėšė didelius čekoslova 
kijos plotus. Į, tą tragišką 
komediją iš salies žiūrint, 
matos koks tai nedoriškas, 
barbariškas elgėsis. Ką to 
liau Vokietijos naciai ir 
Lenkijos poniška šlėkta da 
vys po užėmimo Čekoslova 
kijos didelių plotų, kol kas 
sunku pasakyti. Gal jau ren _ _ __ ___ __  ________ ,
giasi paimti arba visiška1 -viskas yra per brangu ir dar- 
sudraskyti musų tėvynę Lie- bininkai negali pakanka- 
tuvą? mai daiktu išpirkti.

Matydami tą pavojų, A 
merikos lietuviai negali ra
miai sėdėti ir susidėję ran
kas laukti, kada priešas 
puls Lietuvą naikinti. Rei
kia jau dabar pradėti vieny
ti Amerikos lietuvių spėkas, 
kad galėtume padėti Lietu
ves liaudžiai gintis nuo ma 
žujų valstybėlių draskytojo 
Amerikos lietuvių vieni n 
gas veikimas daug gali pa
daryti įtakos į Jungtinių 
Valstijų vyriausybę ir, atė 
jus sunkiom Lietuvai valan
dom, ji gali ją užtarti.

Bet kas šį vaidmenį gali 
sulošti, jei ne lietuvių orga
nizacijos ir draugijos ben 
dra savo veikla? Taip, jos 
daug gali gero atsiekti! To
dėl Amerikos Lietuvių Kon
greso Connecticut Valstijos 
Skyrius kviečia visas lietu
vių organizacijas, draugijas 
ir kuopas sudaryti vieningą 
veiklą prieš agresorius, kol 
nevėlu, kol dar Lietuva ne
sudraskyta, tebestovi čiely- 
bėję.

Amerikos Lietuvių Kon
greso Conn. Valstijos Sky
rius šaukia draugijas į meti
nę, masinę konferenciją ir 
ragina išrinkti po tris atsto
vus nuo draugijų. O ALK 
miestų skyriai gali rinkti at 
stovų pagal jų pačių nuožiū
rą. Konferencija įvyks sek
madienį, 27 d. lapkričio, 
Venta Svetainėj, 103 Green 
Street, Waterbury, Conn, 
kaip 10:30 vai. ryto. Šios 
konferencijos vardu lietu
viai tars žodį, kaip ištiesti 
paramos ranką Lietuvos 
liaudies paramai, kad išlai
kyti nepaliestą, nepriklau
somą Lietuvą.

Įpie tai. Rinkite ir siųskite į vių, bet ir svetimtaučių. Šia- 
' konferenciją tėmytojų ii me pokilyje dalyvavo ne

to

I Jwiix vi viivrju vvn ~ 
| broliškų delegatų.

Su pagarba,
A. L. K. Conn. Apskričio 

valdyba:
M. Arison, pirm.
J. J. Mockaitis, seki'.
A. Jocis, iždin.

Clevelando Žinios.
Mulkina žmones.

Kapitalistų spauda vis 
džiugina ir mulkina žmo
nes, kad atpigęs yra maistas 
ir kitos gyvenimo reikme
nys, 
toks:
du centu, o vėliau numuša 
pusę cento, ir gatvinė spau
da visa gerkle tuomet rėkia, 
kad “viskas atpinga.” Bet 
ji nepasako, kiek kainos y- 
ra pakilusios. Tas pats yra 
ir su kitomis reikmenimis. 
Pagal žmonių uždarbius,

O tas atpigimas yra 
kompanijos pakelia

Jaunas 24 metų vyras, 
Hugh Nesbitt, dirba prie 
Sears Roebuck kompanijos 
ir uždirba visai nedaug, 
vargiai tik gali pragyventi. 
Bet jo moteris paveldėjo ar
ti $200,000. Vyras tam pasi
priešino; sako, man nerei
kia tų turtų, ji turi iš mano 
algos pragyventi. O jauna 
pačiutė nori pasinaudoti 'pa
liktu jai lobiu. Nuėjo į teis
mą. Teisėjas juodu persky
rė. Sako, tegul ji gyvena iš 
savo turto, kuris yra jai pa
liktas, o vyras gali gyventi 
iš savo uždarbio. Moteries 
advokatas ir pasakė: jeigu 
vyras butų buvęs gudresnis, 
tai abudu galėjo gyventi iš 
jai palikto turto ir jam ne
būtų reikėję nei darbo 
dirbti.

Darbai musų mieste ne
gerėja. Žmonės buvo sujudę 
šnekėti ir vienas kitą džiu
ginti, kad darbai jau prade
da eiti. Bet dabar tas džiau
gsmas jau apmirė, nes dar
bai mažai ką pagerėjo. Pa
vyzdžiui, jei iš dirbtuvės 
buvo paleisti apie 500 dar
bininkų, o atgal pašaukė 
100, tai kapitalistų spauda 
ir rėkia, kad jau šimtais 
šaukiami žmonės prie dar
bų.

Du berniukai po devy- 
nius metus amžiaus vaikšti
nėjo apie Cuyahaga upę, ir 
vienas iš jų paslydęs įpuolė 
į vandenį. Antrasis norėjo 
jį gelbėt ir pats įpuolė. Kol 
pagalba buvo suteikta, abu
du prigėrė.

Jonas Jarus.

nos žiedus gadino, tiktai 
kol kas da nebuvo pusnynų, 
tik medžių lapai žemę klo
jo, šaltas ruduo jau grūmo
jo—tuomet Jonas ir Dara
ta durnojo: kam čia dabar 
tas drebulys kęsti, kąd gali
ma ir apsivesti!

Kaip duomojo, taip ir pa
darė, ir Jonas Daratai tarė: 

i “Ženkime į moterystės sto- 
. ną ! Tu busi ištikima mano 
! žmona.” Ir taip jie draugiš- 
gai, jausmingai gyveno iki 
šiai dienai, kuomet jau žy
miai paseno. Jau praslinko 
metai 30 ir 5-ki; nors istori
jos lapuose jie labai menki, 
bet visgi prisiminus tas su
kaktis darosi smagu, ir lin
kini geriausios kloties dėl

Svotas.

vien vietiniai, bet daug sve
čių iš kitų vietų. Iš Holyoke 
buvo atvažiavę A. Raziuke- 
vičiai, S. Andrijauskai; iš 
Easthamptono Balčiūnai, iš 

I Bostono Agurkiai, Vasiliau
skai, “Keleivio” leid. J. Ge
gužis, ag. R. Vasiliauskas.

Vakarienė prasidėjo 
titimpai po 6 vakare. Įžen
gus į svetainę metėsi į akis 
labai puikus vaizdas. Baltai 
užtiestus stalus puošė di
džiuliai brangių kvietkų 
bukietai, kurie buvo prisių
sti jubilijatams nuo p-nų 

. Kudarauskų, duktės slau- d’raugų Zurbų. 
Igės, nuo grupės Norton kom-Į 
panijos darbininkų ir p-nų j 
Lind. Stalai buvo apdėti į-j 
vairiausiais valgiais ir gėri- Į 
mais. Vakarieniaujant grie-| Romos katalikų dvasiški- 
žė gera orkestrą. Vakarui jai vadovaujant, Massa- 
vadovavo adv. K. Tamulio-, chusetts valstijos politikie- 
nis. Angliškai jubiliatus riai užsimojo paversti vie- 
sveikino Mr. C. Fleenk, Mr. j šas mokyklas savo reakci- 
W. Dolquest, Mr. Jakobson,' nės politikos įrankiu. Štai, 
Mr. Lumberg ir keliatas ki- Bostone anądien įvyko Nor- 
tų. Matomai jie pažysta p. folko apskrities mokytojų 
Šimkonį labai arti, nes pa- sąjungos konferencija, ku- 
teikė gana reikšmingų kom- rioje dalyvavo apie 1,000 
plimentų. Lietuviškai kalbė- i delegatų. Mokytojų posėdį 
jo p. šimkonio sesuo, N. Ku-,atidarė ne mokytojų orga- 
darauskas, J. Salavėjus, St. I nizacijos viršininkai, bet 
Andrijauskas, A. Radziuke-1 kun. H. J. Ockenga, o vy- 
vičius, R. Vasiliauskas ir ke-1 l iausiu kalbėtojum buvo gu- 
liatas kitų, plačiai nušvies- bernatoriaus Hurley’o at- 
dami jubiliatų praeitį. Nuo-'siųstas politikieris, kuris iš
taiką svečių buvo pavyzdin- rėžė šlykščią kalbą prieš ko- 
ga ir kiekvienas išsinešė Į munizmą ir ragino mokyto- ' 
malonių įspūdžių ir ilgai to jus, kad mokyklose jie vi- 
žymaus p. Šimkonių jubilie- suomet 
jaus negalės pamiršti. 1

Po . vakarienės i

Mokyklose politinė agi-

agituotų vaikus 
prieš komunistus. Bet jis nei 

svečiai įžodžio nepasakė prieš Ro- 
linksminosi griežiant gerai mos popiežiaus agentus, nei 
orkestrai iki vėlumos. Sve- žodžio prieš fašistus ir kitus 
čiai p-nų šimkonių bankie- reakcininkus.

Neužmiršk Balsuot už Laisnius
45,000 žmonių pelningai ir nuolat dirba Massachu
setts valstijoj Alkoholinių Išdirbysčių Industrijoj 
ir gauna algų ęi,125,000 savaitėj arba $58.500,000 ] 
metus. 1937 metais ši Valstija suėmė taksais, leidi
mais ir muitais nuo šios industrijos viso $5,339,438.

TAS REIŠKIA MAŽESNIUS JUMS TAKSUS.BALSUOK YES
Į PAKLAUSIMUS 1, 2 ir 3

PASKUTINIAI PAKLAUSIMAI KETVIRTOJ 
KOLUMNOJ ANT BALOTO.

1. Shall licenses be granted in this city (or town) for the 
sale therein of all alcoholic beverages (whisky, rum, gin, 
malt beverages, wines and all other alcoholic beverages)?

2. Shall licenses bo granted in thia city (or town) for the 
salo therein wines and malt beverages (winos and 
beer, alo and all other malt beverages)?

3. Shall licenses be granted in this city (or town) for the 
sale therein of all alcoholic beverages in packages, so 
called, not to be drunk on the premises?

MASSACHUSETTS LICENSE COMMITTEE
W. E. Guyctte, Lewcll, Chairman P. Wadsworth, Boston, Secretary

IYesTx

YES X
NO

NO

YES X
NO
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KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
IŠRODO. — CH. PUŠYNAS. —

Harold Denny rašo “New 
Yorko Timese,” kad iš Mas
kvos mokyklų prašalinti ke
li istorijos profesoriai, kurie 
dėstė studentams daugiau- 
|Sia>graįkų filozofų Platono 
fir Aristoteliu mokslus, o 
ne konkrečius įvykius žmo
nijos istorijoje. Sakoma, 
kad pats Stalinas paklausęs 

t savo vaiko, kas buvo Olivei 
Cromwell, ir vaikas nusiste
bėjo, kad jis pirmu kartu 
girdi apie tokį žmogų. Oli
ver Cromwell gimė Anglijo
je 1599 metais, o mirė 1658. 
Jis da jaunas būdamas pa
teko į parlamentą. Anglija 
tuo laiku pergyveno revo- 
liucijinį krizį ir tik ačiū 
Cromwellui ji išsilaikė ne
suskaldyta. Bet tie istorijos 
mokytojai nieko apie tai ne
aiškino. Tad ir nenuostabu, 
kad Sovietų Rusija tokius 
mokytojus pradėjo imti už 
pakarpos. Jie daugiau deda 
svarbos Plato svajonėms, 
o ne svarbiems istorijos įvy
kiams.

rikos laisvamanių organiza
cija.

Hitlerinės Vokietijos lai
kraščiai prade jos atakuoti 
Lietuvą, kad ji persekiojan
ti vokiečius Klaipėdoje. 
Lietuvos vyriausybė dėl to 
labai susirūpino ir stengia
si patenkinti nacių reikala
vimus. Bet ar tuo užkiš hit
lerininkams gerkles, tai yra 
abejotina. Matant, kas da- j 
bar Europoj darosi, tai Lie-1 
tuvos likimas yra liūdnas. 
Sakoma, jog vokiečiai pasi
ims Dancigą, o lenkams siū
lo užtai Lietuvą pasiimti. 
Mat, Dancigo miestas po 
pasaulinio karo tapo palik
tas po Tautų Lygos komisi
jos kontrole, taip kaip buvo 
Saaras. Saarą jau valdo vo
kiečiai, o Danzigą dar val
do lenkai kartu su vokie
čiais. Tautų Lygos komisio- 
nieriai jau nebeturi galės, 
nes ir pati Tautų Lyga mer
dėja. Vokiečiai nerimauja 
Dancige. Tiesa, jie nerimau-

LAISVĖS BROLIAI

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!...

—O, sveikas, tėve, svei
kas! Aš jau antrą savaitę 
tavęs jieškau.

—Ir aš tavęs jieškau, 
Maike.

—O kokiu reikalu?
—Musų Sčeslyvos ^mer- 

ties Susaidė turėjo moksliš
kas diskusijas ir iškėlė klau
simą, kodėl višta negali taip 
smarkiai skraidyt, kaip 
skraido vanagas. Niekas 
šitos tajemnyčios išklumo- 
čyt negalėjo, todėl aš norė
jau susirast tave, kad tu ją 
išvirozytum.

—O ar tu, tėve, galėtum 
išaiškinti, kodėl ožka negali 
medžiais taip šokinėti, kaip 
voveris?

—Čia, Maike, tokia jau 
Dievo valia.

—Ne, tėve, čia ne Dievo 
valia, tik kiekvieno gyvulio 
prisitaikymas prie savo gy
venimo aplinkybių. Paim
kim, pavyzdžiui, blusą. Ji 
gali iššokt 200 kartų aukš
čiau savęs, ir tas dažnai iš- 
gelbsti jos gyvybę. Bet jeigu 
tu, teve, pašoktum 200 kar
tų aukščiau savęs, tai kris
damas žemėn ir pats užsi- 
muštum, ir da galėtum kai 
kam tvorą išlaužti.

—Orait, Maike, o ką apie 
tai sako moksliškos knygos? 
Ar tai ne Dievo galybė, kad 
svietas taip mandriai sutai
sytas?

—Visai ne, tėve. Mokslas 
tokio daikto, kaip Dievo 
galybė, gamtoje visai ne
randa. Gamtoje viską nu
stato priežastingumas. Be 
priežasčių negali but pasek
mių.

—Na, tai kokia čia gali 
but priežastis, Maike, kad 
aš negaliu aukštai iššokti?

—Čia priežastis yra ta, 
kad tavo kūnas persunkus 
tokiam šokimui. Antras da
lykas, tavęs niekas negaudo 
taip, kaip blusos.

—Jes, Maike, da ir perei
tą vakarą aš turėjau nuo po
licijos bėgti.

—Bet tai nėra pastovi ta
vo gyvenimo aplinkybė, tė
ve. Tai yra tik retas atsitiki
mas. Dėl vieno kito atsitiki
mo gyvas organizmas nega
li pasikeisti. Jis keičiasi tik 
tenai, kur tam tikros aplin
kybės veikia jį per ilgus am
žius. Tokiose aplinkybėse 
paprastai išlieka ir tarpsta 
tik tie, kurie geriausia prisi
taiko prie aplinkumos. Šitą 
reiškinį mokslas vadina ne 
Dievo valia, bet gamtos at
ranka. Kitaip pasakius, 
gamta palieka gyventi tik 
tuos gyvius, kurie buna ge- 
liausia prie savo aplinku
mos prisitaikę. .

—Man tas neaišku, Mai
ke.

—Gerai, teve, aš tau pa
aiškinsiu šį dalyką pavyz
džiais. Daleiskime, kam ta
ve apipuola blusos ir neduo
da užmigti. Ką tu tokiam 
atsitikime darytum?

—Atsikelčiau ir išgaudy- 
čiau visas.

—Sakai, visas?
—Na, jeigu kuri labai 

straksėtų, tai gal ir išliktų 
gyva.

—Ar tai čia butų tokia 
Dievo valia, tėve?

—Ne, Maike; blusa yra. 
velnio sutvėrimas.

—Vadinasi, trr sutinki, tė
ve, kad ne Dievas padeda 
jai pabėgti. Tai yra tokia 
jos laimė, kad ji turi greitas 
kojas. Ačiū greitom savo 
kojom, ji galės netik pati iš
likti gyva, bet galės paleisti 
pasaulin ir daugiau greitų 
blusų. Tuo tarpu gi neran
gesnes blusas tu, tėve, iš- 
gaudysi ir jų veislė išnyks. 
Šitokį reiškinį mokslas ir 
vadina gamtos atranka.

—Olrait, Maike, ale ko
dėl tu man nepasakai, dėl 
ko višta negali taip smarkiai 
skraidyt, kaip vanagas?

—Man rodos, kad šitokį 
dalyką tu ir pats turėtum 
lengvai suprasti. Juk visiems 
aišku, kad višta gyvena vi
sai kitokiose sąlygose, negu 
vanagas. Ji yra naminis 
paukštis ir dažnai buna už
daryta. Jeigu ji pasileistų 
vištininke skristi tokiu grei
tumu, kaip vanagas, tai ji 
užsimuštų ir jos nebeliktu. 
Vadinasi, negalėjimas skrai
dyt apsaugoja jos gyvybę. 
Su vanagu yra kaip tik prie
šingai. Jis yra plėšrus pauk
štis. Jis gyvena kitais spar
nuočiais. Todėl jis turi but 
labai greitas, nes kitaip ne
sugaus savo aukos ir pastips 
badu. Taigi ir čia mes mato
me prisitaikymą prie aplin
kybių. aiba gamtos atranką.

—Okei, Maike, dabar aš 
ir savo susaidei galėsiu šitą 
pasakyti.

Drapanos Pabrang- 
siančios.

Įnėjus algų ir valandų įsta
tymui, pietinėse valstijose 
užsidarė daug dirbtuvių, 
kur labai pigiai buvo siuva
mos drapanos, ypač mote
riškos drapanos. Todėl ma
noma, kad dabar drapanų 
kaina Jungtinėse Valstijose 
pakils. Apdairesni biznie
riai jau pradėjo pirkti dra
panas ateinančiam pavasa
riui, nors dabartiniu laiku 
jie ir negali jų parduoti. Tas 
turėtų duoti daugiau darbo 
drapanų siuvėjams.

!
I

Chicagoje metas-kitas at
gal susikūrė Amerikos Lie
tuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugija, kuri už
sibrėžė tarpe lietuvių skleis
ti laisvamanybę. Tiesa, to
kiam darbui yra plati dirva. 
Dabar daug yra Amerikoje 
lietuvių, kurie duodasi savo 
vilnas kunigams kirpti. Dar 
tūkstančiai lietuvių tiki, kad 
numirus kipšas juos verdan
čio j smaloj maudys. To
kiom pasakom kunigai ir 
palaiko savo ištikimuosius 
prie savęs, kad jų dūšias iš
gelbėjus iš amžinos prapul
ties. Bet kunigai parapijo- 
nams labai brangiai kainuo
ja ; jie perka mišias, ekzek- 
vijas n kitas prievoles atlie
ka, o kunigai iš to turi gražų 
ir mrdonų gyvenimą. Jeigu 
tikint -,:i susiprastų, tad ku
nigą; butų riesta—reikėtų 
eit į fabriką duoną pelnyti. 
Prie to susipratimo katali
kus tik ir gali privesti Ame-

ja ir Klaipėdoje. Bet Danci
go koridorius perskiria Vo
kietiją, o Klaipėda ne. Len
kams reikia jūrių ir jie be 
jūrių nesitenkina. Tad vo
kiečių spaudoje jau ir sako
ma, kad lenkai tegul pasi
ima Lietuvą, o mes atsi
imam Dancigą su jo korido
rium. Kad tai gali būti, tai 
abejoti jau netenka.

Šiomis dienomis Brook- 
lyne lankėsi P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius. Jis 
turėjo su socialistų 19 kuo
pos nariais platų ir atvirą 
pasitarimą dienos klausi
mais. Socialistai mano, kad 
jo atsilankymas buvo reikš
mingas ir naudingas jų eilių 

'sucementavimui. Gal but ir 
teisybė. Pas juos buvo tru
putį perdaug asmeniškumų 
ir nesantaikos. Jeigu yra tie
sa, kaip socialistai pasako
ja, kad dabar užviešpataus 
geresnis susiklausimas, tai 
galima juos pasveikinti!

AFRIKOJ ATRASTA PRIEŠ 100 METIJ 
ŽUVUSĮ EKSPEDICIJA.

Centralmės Afrikos Gac Nežinodami šio krašto gy- 
miestelio policija, persekio- venimo ir gamtos sąlygų, 
dama vieną nusikaltėlį ara-' ekspedicijos dalyviai leido-
bą, Sacharos dykumos pa
kraštyje nesenai užtiko sep
tynių žmonių griaučius. Iš 
pirmo žvilgsnio policija pa
galvojo, kad tai kokios ne
žinomos žmogžudystės au
kos ir pradėjo kaulus rūpes
tingai apžiurinėti ir tirti. 
Jieškodama kokių nore nu
sikaltimo žymių, policija nu
tarė ištirti plačiu mastu ap
link griaučius žemę.

Vos pradėjus smiltis rau
sti, rasta kai kurių drabužių 
liekanų, odinių diržų bei dė
žučių gabalėlių, kur buvo is 
silaikę^ (vienas kitas popie- 
rio gabalėlis. Remiantis vi
somis tbinis smulkmenomis, 
nustatyta, kad tai Otto Va- 
kelio ekspedicijos likučiai.

Vakelis buvo pagarsėjęs 
1820-8 m. savo tyrinėjamo
mis ekspedicijomis Afrikoj. 
Jis yra tyręs vidurio Afriką, 
Tanganjikos, Viktorijos, 
Njasos ežerus, visus Zambe
zi upės krantus. Vakarų Af
rikoje jo ekspedicija plau
kiojo Senegalijos upe. Pa
skutinė jo kelionė, kurioje 
padėjo galvą, buvo žygis 
aukštyn Nigerio upe.

Iš sudurstytų raštų, užra
šų gabaliukų, sužinota, kad 
Vakelis buvo surinkęs daug 
vertingos mokslui medžia
gos. Mat, tais laikais apie 
Afriką dar labai mažai tu
rėta žinių.

Vakelis su šešiais palydo
vais plaukdamas Nigeriu, 
norėdamas daugiau patirti, 
pasuko vienu jos intaku. 
Gana toli nukeliavus ir pa
darius daug įdomių užrašų, 
staiga atėjo sausros metas.

si toliau. Tuo metu bežiūrint 
nuseko upė. Kai po vieno 
žygio žmonės grįžo prie 
upės, ant kurios krantų sto
vėjo jų palapinės, upės jau 
nebuvo. Buvo tik smulkių 
smėlių užklota upės vaga, 
be jokio vandens lašo. Apsi
stoję prie upės keliautojai 
nematė reikalo pripilti van
dens atsargas. Dabar visi 
atsidūrė toli nuo žmonių gy
venamu vietų, be vandens 
lašelio. Saulė svilino be jo
kio pasigailėjimo, o nebuvo 
kur pasislėpti, nei kuo iške
pusį gomurį sudrėkinti.

Kaupdami paskutines jė- 
įgas, septyni narsuoliai pa
traukė į vakarus. Turėjo bū
ti antžmogiškų jėgų vyrai, 
jeigu, alpdami nuo trošku
lio, galėjo nueiti tiek kelio. 
Kiek iš likusių užrašų gaba
liukų išskaityta, Vakelic 
žmonės ėjo septynias dienas 
ir aštuonias naktis. Viso jie 
padarė per 150 kilometrų 
kelio. Vakelis savo užrašus 
saugojo ir rašė iki paskuti
nių valandų. Jis tikėjosi, 
kad nors jie ir žūtų, jo užr a
šus ras kurie nors žmonės. 
Radę, panaudos žinioms 
apie Afrikos geografiją, gy
vūniją ir augmeniją papil
dyti. Matyti, netekę jėgų, 
krito ant žemės. Tuo tarpu 
laikas užnešė ir palaidojo 
juos po storu smilčių klodu.

Ir taip per šimtą metų 
mokslininkas ir jo pagelbi- 

ininkai paslėpti išgulėjo. Tik 
'dabar kilusi audra išpustė 
smilčių uždangą ir atidengė 
pasauliui narsių tyrinėtojų 
likučius. “Musų Jaunimas.”

(1863 m. sukilimui atminti.) 
Ilgai vargšai dar atmins, 
ilgai miškai dar uš:— 
laisvės niekas neatims, 
ponų vergu jis nebus! 
Ilgai ponai jojo 
musų mielą šalį. 
Bet laukų artojų 
pavergti negali.
Sukinkę į arklius, 
tėvais laukus arė; 
gaudė jaunus vyrus, 
į rekrutus varė... 
Kas neklausė ponų, 
tą guldė j lovį 
ir didžiąją drąsą 
jo krauju nuplovė. 
Ponam gan patinka 
duktės kaip bijūnai... 
Kitiems dvarininkams 
jšmaino į šunį... 
Dvare žiba rūmai 
sidabru iš auksu. 
Juodo vargo sūnus 
laimės nesulaukia. 
Ak, laimė nelygi! 
Ji ponam nešykšti. 
Baudžiauninkus lydi 
bizūnai ir rykštės... 
Liūdnai šilai ošia 
artojų nedalią.
Broliai jau jai ruošias 
padaryti galą.
Rytas neša gandą 
per plačią tėvynę:— 
dalgius išgalando, 
vargą išauginę, 
žalios šakos svyra, 
brolių laimę buria. 
Renkasi į girią 
laisvės sūnų būriai. 
Suėję į burius, 
Žalnieriai pasakė: 
atgausim sau laisvę, 
su dalgėm ir šakėm. 
Vešlus vasarojus 
šlama palaukėse, 
aštraus dalgio brolis— 
dar tu palūkėsi... 
Žiaurieji kazokai 
kardais ir muškietom 
sulaužė plieninį 
laisvės norą kietą. 
Verkia vargo šalis 
aimanoj ir kraujuos: 
dingo šviesi viltis 
gadynės naujos. 
Byra gelsvi lapai, 
šakos nuogos švilpia. 
Priglaudė juos kapds, 
išimtus iš kilpų... 
Tuščios liko girios, 
nyku visoj šaly, 
broliai jau Sibire— 
grįžti nebegali.
Mėlynuoja dangus 
ir miškai dar ūžia,— 
kraujuos laisvė augus, 
amžiam nepalūžo!

Mikas Tamašauskas.

GULBĖS EŽERE.
Plauko gulbės ežerėly, 
Vilnys vilnija lėnai, 
O į žydrį pasikėlę 
Skraido, skraido gulbinai. 
Jiems gražu pasižiūrėt, 
Kaip jos plauko ežere.
O krante žilvitis liūdi, 
Lenkdamas žemyn šakas. 
Kas mane, kas jį, kas mudu 
Kuomi nors pralinksmins, kas... 
Vai, tai liūdna, liūdna liu, 
Taip liūdėti medeliu...
Ogi kas paguos smutkelį, 
Vieną kenčiantį kantriai,— 
žmonės žvalgos tiktai kelio, 
Gulbės plauko ežere. 
Vai, tai ilgu, ilgu ly, 
But smuikeliui pakely...
Gulbės plauko ežerėly, 
Vilnys vilnija lėnai, 
žemėn leidžias palengvėle 
Jau pailsę gulbinai.
Vai, tai liu, vai ly, vai lia, 
Skaudi vienišo dalia...

M. Linkevičius.

ŽINIA.
Ar na meilė šitas raštas 
Ir tas nerimas ar ne— 
Ar į saulę, ar išneš ten 
Kas mane?
Ag, iš kokio mielo krašto 
Čion atskris džiugi žinia !...
Žalias rytas, aukso rytas 
Tavo sielvartą sugaus— 
Ir žėrės nukritus 
Nuo dangaus -----------
Ar ne vylius balsas šitas, 
Norisi kukliai paklaust...

M. Linkevičius.

LIETUVIŲ JAUNI-II
MAS ARGENTINOJ

Iv
Lietuvos jaunimas, atvy

kęs į Argentiną, nemokėda
mas kalbos, visas jėgas tu 
vėjo sukaupti darbui gauti 
prisitaikymui vietos sąly
goms ir bendrai išsilaikyti 
O tai ne taip lengva. Tais 
metais, kuomet iš Lietuvos ; 
Argentiną buvo skaitlin
giausia emigracija, Argen
tinoje jau buvo pasireiškęs 
nedarbas. Ir todėl nenuosta 
bu, kad jaunimo dalis ture 
jo iškrikti po laukus ir miš 
kus, apkeliauti tiesiamus 
gelžkelius, pylimus ir kita; 
darbavietes, jieškant darbo.

Bet nežiūrint šių ir kiti; 
sunkenybių, musų jaunimas 
nepamiršo organizacinio ir 
kultūrinio darbo. Nežiūrint, 
kad buvo kaimo jaunimas 
jis savo iniciatyva ir jėgo 
mis susiorganizavo į savišal 
pines ir kultūrines organi 
zacijas; steigė bibliotekas, 
chorus, lietuviškos literatu 
ros platintojų grupes, meno 
mėgėjų ratelius ir tt.

Nors tos organizacijos ne 
vadinamos jaunimo, be. 
dažniausia, lietuvių darbi 
ninku organizacijų vardais 
tačiau tų organizacijų stei 
gėjai ir darbuotojai, daž
niausia, buvo ir yra jauni 
mas. Tiesa, musų jaunimas 
Argentinoje nesteigė gryna' 
savo organizacijų, bet dirbo 
ir dirba organizacinį darbą 
kartu su visais lietuviais iš 
eiviaįs šiame krašte.

Lietuvos jaunimas, kilęs 
iš ramios žemės ūkio šalies 
o dabar patekęs į kapitalis 
tinės industrijos kraštą, atsi 
dūręs fabrikuose, atsidavė 
darbui visu savo jaunu entu 
ziazmu, tikėdamasis geru 
darbu ir uolumu šiek tie! 
susitaupyti ir užtikrinti sau 
ateitį. Bet greitai pamatė, 
jog jų atsidavimo ir pastan 
gų darbdaviams nekuome' 
nepakaks, jog kasdieną dau 
giau reikalauja, gi uždarbi 
nuolatos mažina. Greita 
ant savo pečių pajuto išnau
dojimo leteną ir suprato 
kas yra darbininko gyveni 
mas. Pamatę, kad darbinin-' 
kas kapitalistinėje industri
joje yra tik įrankis, vergas 
priverstas visą savo gyveni
mą dirbti svetimiems. Ir ne 
nuostabu, jei Argentinos lie
tuvių organizacijose pasi 
reiškia klasinės idėjos, je‘ 
Argentinos lietuvių jauni 
mas, susipažinęs su darbi 
ninku judėjimu ir klasių ko 
va, stoja kovoti už darbinin 
kų teises ir darbo žmonių 
geresnę ateitį.

Sumažėjus iš Lietuvos 
emigracijai, anksčiau atvy
kęs Lietuvos jaunimas Ar
gentinoje mažta: vieni ku
ria šeimas, tampa tėvais, ki
ti išsiskirsto po platųjį kra
štą. Bet už tai bręsta jaunie
ji emigrantai, atvykusių lie
tuvių šeimų vaikai, jau skai
tomi argeniinukais. Ir metai 
po metų, Argentinos lietu
vių jaunimo priauga, jis 
sparčiai daugėja.
. Mes, lietuviai emigrantai, 
stebėdami čiagimę lietuvių 
kartą, be svyravimo galime 
pasakyti, jog ji už mus lai
mingesnė, ją laukia švieses
nė ateitis. Lietuvių darbi
ninkų šeimos, nors vargda- 
mos, bet visgi gali paruošti 
geresnei ateičiai savo vai
kus: išmokinti amato, net ir 
į aukštuosius mokslus išleis
ti. Neperdėjus, galima pa
girti Argentinos lietuvius už 
rūpinimąsi savo vaikų atei
timi, kurie patys, daugumo
je kilę iš valstiečių šeimų, 
neaukšto išsilavinimo, deda 
visas pastangas, kad jų vai
kai pasiektų mokslą. Aišku, 
jog darbininkų vaikams ne
įmanoma be vargo ir pasi
šventimo pasiekti aukštes
nio mokslo; būna ir taip, jog

motina tarnauja pas ponus 
tarnaite, kad galėtų savo 
sūnų ar dukterį leisti moks
lam

Argentinoje gimusioj! 
karta daug žada ir iš jos ga
lima daug tikėtis. Jeigu jau 
šiandien lietuvaitės vardas 
galima užtikti Argentinos 

i kino filmose, tai galima ti
kėtis, jog netolimoje ateity
je čia gimę lietuviai prasi
muš į visas meno ir mokslo' 
sritis. Greitai Argentinos 
lietuvių kolonija turės savo 
daktarų, advokatų, inžinie
rių ir įvairių specialistų. Tik 
gaila, kad lietuvių kolonija, 
čia tokia suvargusi ir negali 
daug padėti musų mokslei
vijai. Užbaigus mokslą, mu
sų jaunuomenė šaltai gali 
žiūrėti į lietuvių koloniją, 
gali nejučiomis nutrukti vi
si ryšiai, kurie turėtų amži
nai vienus su kitais rišti.

Gaiga, kad ir tėviškė Lie
tuva, Užsienio Lietuviam^, 
Remti Draugija, tiek dafig 
buk rupindamosi užsienio 
lietuviams, nieko nedaro 
lietuvių moksleivijai Argen
tinoje paremti, o tuo tarpu 
dideles pinigų sumas siun
čia tokiems asmenims, kaip 
kunigas J. Janilionis, kurie 
ne tik nesirūpina kolonijos., 
gerbūviu ir kultūra, bet dar ' 
kompromituoja prieš sve
timtaučius, savo žemais dar
bais, norėdami iš tos koloni
jos patys pasipelnyti, ją su-į 
teršti, suruošdami apgaulin-' 
gą loteriją, už ką Argepti-( 
nos valdžia kun. J. Janilio- 
nį buvo dargi pasodinusi į 
kalėjimą, nežiūrėdama jo, 
sutanos, gi už užstatą palei 
dus — anas, viską palikes/ 
pabėgo. Jis bausmės išven-•! 
gė, bet byla paliko iv teis
mas ją spręs.

Argentinoje gimęs lietu
vių jaunimas daug kuo ski 
riasi nuo gimusio ir augusio 
Lietuvoje. Lietuvos jaunuo
lis yra prislegiąs, bet gilios 
dvasios, dažnai susirūpinęs 
-—melancholikas, linkęs
daugiau galvoti, mažiau 
kalbėti ir judėti; gi čia gimę 
jaunuoliai visai priešingas 
tipas. Jie visada optimistai, 
pakeltos dvasios, linksmi, 
perdaug nesigilina j gyveni
mo klausimus, iš nieko ne
daro tragedijos; gyvi, jud
rus ir linkę viską praktiškai 
apskaičiuoti, daugiau mate
rialistai. Todėl Lietuvos jau
nimas čia gimusiai kartai 
primeta permažą rūpinimą
si visuomeniniais klausi
mais, primeta dvasios tuštu
mą, neturėjimą aukštų 
idealų ir nemokėjimą jiems 
pasiaukoti.

Aišku, čia visai kitokios 
aplinkybės, kitos gyvenimo 
sąlygos, skirtingas žmonių 
protavimas ir pažiūros į gy
venimą. Visa tai turi įtakos 
šiame krašte augusiam lie
tuvių jaunimui.

Argentinoje gimusio lie
tuvių jaunimo idealas — 
sportas. Sporto tuštybei jie 
išlieja savo jaunuolišką 
energiją. Bet tai pateisina
ma tuo, kad Argentinoje 
grynai socialė kova neišju- 

' dėjusi kaip Europoje; ji tik 
prasideda ir todėl šie pirmi 
kovos žaibai tik judresnius 
pasiekia, gi šio krašto jauni
mas tebeplauko gyvenimo 
paviršiuje. A. Liačas.

PEŠTIS VIS DAR NESI
LIAUJA.

Daugų valse. Užukalnių 
pradžios mokykloje rugsėjo 
21 dieną įvyko šokių vaka
ras, kurį surengė viena pr- 
ganizaciia. Per tą vakarą j- 
kaušę Vedeikai peiliais' su
badė Joną Alekšiuną, pavo
jingai sužeisdami akį. Be to, 
lengviau sumušė: Bakšį, 
Sabaitį ir Nevierą. Policija 
veda kvotą.
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A. Liačas.
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Įvairios Žinios.
!

Baisus Tikybinio Fanatizmo Vaisiai.
Arba kaip Pišetas pirko iš įmuštą merginą. Bet pamatę 
čigonės “Dievo galybę” ir Į policiją, abudu Pišetai pra- 
kaip tas “Dievas liepė” jam I dėjo meluoti ir gintis, kad 

užmušti “raganą.” I jie nieko apie tai nežiną. Jie 
buvę visi iš namų išvažiavę, 
tai gali but, kad jiems ne- 
-ant namie per langą įlindęs 
koks piktadarys ir merginą 
užmušęs. Taip pat meluoti 
buvo primokyta ir maža ju
dviejų mergaitė.

Bet policija pastebėjo, 
kad nuo grindų yra plautos 
kraujo žymės, pagaliau ra
do kruvinas Pišeto drapa
nas ir suėmė visus. Policijoj 
pirmutinė prisipažino mer
gaitė, o paskui ir senė neiš
silaikė.

Toliau policija sužinojo, į 
kad nelabai senai Pišetas 
buvo pasiskolinęs iš gimi
nių $2,000 ir sukišo tuųs pi- ’ 
nigus čigonėms, kurios pri-, 
žadėjo duot jam “Dievo ga
lybę” ir “laimę daug pinigų 
padaryt.”

Tai ve, iki kokio pakvai
šimo žmogų gali privesti 
religija!

Nušovė Žmogų ir Išteisintas.

)AR NESI- 
JA.

Užukalnių 
Joje rugsėjo 
šokių vaka- 

gė viena or
tą vakarą į- 

peiliais šu- 
šiuną, pavo- 
ii akį. Be to, 
še: “ Bakšį, 
rą. Policija

Pereitame “Keleivio” nu
mery jau buvo trumpai ra
šyta, kad Hough tono mies 
tely, Michigano valstijoj 
dievobaimingas Pišetas (Pi- 
chette) su savo fanatike 
žmona užkankino Marioną 
Doyle, 19 metų amžiaus sa
vo tarnaitę, norėdami išvy
ti iš jos “velnio galybę.”

Dabar apie tą šiurpulingą 
įvykį paaiškėjo daugiau 
smulkmenų. Vienas musų 
draugas prisiuntė mums De
troito dienraštį “Times,’ 
kur šita baisi tragedija ap
rašyta su visais detaliais.

žmogžudys Pišetas yra 
labai religingas franeuzas. 
Tokia pat davatka ir jo 
žmona. Bet nežiūrint savo 
dievotumo, ji buvo nuo jo 
pabėgus i' Detroitą su jau
nesniu vyru ir gyveno su juo 
tenai kelis mėnesius.

Kai pati pabėgo, tai Piše
tas pasisamdė kaimynų 
dukterį, 19 metų amžiaus 
Marianą Doyle, kad prižiū
rėtų jo namus ir mažą mer
gaitę. Ši mergina s išdirbo 
pas jį apie 4 mėnesius.

Šiomis dienomis sugryžo 
iš Detroito ir Pišeto pati, 
pasimetusi su savo meilužiu. 
Tarnaitė dabar jiems buvo 
jau nereikalinga ir ji ruošė
si grįžti pas tėvus. Buvo jau 
susipakavusi ir savo drapa
nas.

; Bet Pišetas su savo fana
tike moteriške nusprendė, 
kad šita mergina turi but 
“velnio apsėsta,” nes valgy
dama ji nesižegnoja ir eida
ma gulti nekalba poterių. 
Taigi, pakol ji da nebuvę jį 
pametus, jiedu nutarė, kad 
reikia “išgelbėt jos dūšią 
nuo velnio.” Bet “dūšią be- 
gelbėdami” jiedu užmušė 
merginą. Dabar abudu sėdi 
kalėjime ir kaltinami pirmo 
laipsnio žmogžudyste.

Klausinėjamas, kaip jam į 
galvą galėjo ateiti tokia bai
si mintis, Pišetas pasakė še
rifui taip:

“Aš užmokėjau čigonei 
2,000 dolerių ir ji davė man 
Dievo galybę. O šita merga 
turėjo velnio galybę, todėl 
Dievas liepė man ją užmuš
ti.”

Tą patį patvirtino ir Piše
to moteris, kuri taipgi prisi
dėjo prie tos merginos už
mušimo. Ji sako:

“Vyras man liepė ją muš
ti. Jis pasakė, kad ji esanti 
ragana ir kad Dievas liepęs 
jam užmušti ją.

“Virtuvėj jis pagriebė jai 
už plaukui ir parbloškė že
mėn. Tuomet jis pradėjo 
mušti prosu iai per galvą ir 
liepė man mušti.

“Musų maža m^rp-a^ė, 
Norma, pradėjo verkti. Mes 
jai paaiškmom jog mes tu
rim ja užmušti, kad paliuo- 
suoti ją nuo piktų ve’nio ža
bangų.

“Po to No ma nustojo 
verkti ir nodėjo mudviem 
užnešti Marianos kūną į 
antraų aukšta. Mes pagul- 
dėm ją lovon, o mano vyras 
sudegino visas jos drapa
nas. kulias tik surado.

“Tuomet mudu paėmėm 
vandens su muilu ir numaz- 
gojom kraują nuo virtuvės 
grindų ir ant viršaus. Apva
lę, nuėjome gulti.

“Rytojaus dieną mudu 
nuejova bažnyčion ant mi
šių šventų. Po pamaldų aš 
nuėjau su savo vyiu pas ku
nigą ir pasakėm jam. kad 
mudu užmušėm velnią.”

Tuojaus apie, “velnio už
mušimą” išgirdo policija ir 
nuvyko pas Pišetus persitik
rinti, koks tenai tas “vel-

Čia matome Chicagos lenką R. Sikorą, kuris nušovė savo 
pačios meilužį ir kurį prisaikintujų suolas išteisino. Jis 
aiškinasi nužudęs savo žmonos viliotoją dėl to, kad “išgel
bėti jos dūšią.’’

Amerika Ruošia
Pramonę Karui.

Washingtono valdžia jau 
įuošiasi organizuoti pramo
nę karo reikalams. Tam tik
slui Kongresas yra paskyręs 
$10,000,000, kuriuos buvo 
numatyta išleisti per 5 me
tus. Iki šiol da tie pinigai ne
buvo vartojami, bet greitu 
laiku du pirmutiniai milio- 
nai busią jau paleisti dar
ban. Pinigai bus vartojami 
“band o m i e m s 
mams.” Valdžia 
duos kuriai nors kompani
jai užsakymą pagaminti ko- 
kių ginklų ar amunicijos ii 
žiūrės, kaip greitai fabrikas 
galės tą užsakymą išpildyt. 
Šitokiems darbams yra jau 
numatyta 10,000 fabrikų, 
kurie-.ogali gaminti 
svaidžius, šautuvus, prožek
torius, dujakaukes, 
lėktuvines kanuoles, patro
nus, bombas ir tt.

IŠ LAISVAMANIŲ 
VEIKLOS.

nias.”
Policija rado Idvoje už-

Nežiūrint kitų produktų geru-
mo, Jus visgi sugrinšite 
PICKWICK 
kad geriausiai

pas

IŠ KRANO—Parodyt į Tą Kraną 
BONKOM—12 ancų ir Pilnom Kvortom

VOKIEČIŲ DEMOKRATI
NIS JAUNIMAS NE

NORI KARO.
Demokratiškas Vokietijos 

jaunimas nesenai buvusių į- 
vykių metu pasiuntė į Lon
doną Jaunimo Taikos Kam
panijos vedėjams sekančio 
turinio atsišaukimą, kuris 
buvo šimtais tūkstančių egz. 
paskleistas Londone:

“Mes nenorime pulti Če
koslovakijos, nenorime ver
žtis į Čekoslovakiją. Neno
rime, kad mus išvestų į karą 
prieš Francuzijos, . Rusijos 
ir Anglijos jaunimą!

“Mes esame taip pat 
griežtai nusistatę prieš ka
rą, kaip ir jus, tikimės esate.

“Prašome skelbti tai vi
siems, ką tiktai susitinkate. 
Mes dirbsime savo darbą 
čia, nepaisydami, kas galės 
su mumis atsitikti. Pasitiki
me, kad ir jus dirbsite dar
bą savo krašte. Stipriai lai 
kykitės. Žiūrėkite, kad neat-i „ ,. .. . . -r.. . , , ’ i • • Rankius reikalingiausiu žodžiu n
SltlKtų taip, Kad paSKUl J3U pasikalbėjimų Si knyga sutaisyta taip 
bus vėlu!

“Jei jus taij) elgsitės, iš
gelbėsite Čekoslovakiją, ap
saugosite ir mus nuo karo

užsaky- 
netikėtai

kulka-

prieš-

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausiu

i lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išniokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet č’eli sakiniai, pasikalbėjimai dar Šiaip I 
bo jieskant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktaru, pas bar- !

MONTELLO, MASS.
Nors dar nesenai šioje lie

tuvių kolonijoje susitvėrė 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos kuopa, o vis 
dėl to jau yra šis-tas nuveik
ta laisvamanybės srity.

Rugsėjo 27 d. čia įvyko 
laisvamanių prakalbos. Kai 
bėtojum buvo pakviestas 
draugijos centro pirminiu 
kas, Henrikas Jagminas iš 
Chicagos. Pirmą prakalbos 
dalį, kurią daugiausia skai
tė iš rašto, prelegentas pa 
šventė religijos kritikai. Da 
rydamas istorinę peržvalgą, 
aiškiai išdėstė religijos kil 
mę ir jos itaką,žmonijos gy
venime. Antroje kalbos da
lyje aiškino E. K. Draugijos 
programą, kvietė lietuvius 
stoti į A. L. L. Etinės Kultu 
ros Draugiją ir kelti ją lietu
viu tarpe.

Pabaigęs prakalbą, skai 
tė protesto ir reikalavimų 
rezoliuciją, kubią susirinki 
mas vienbalsiai priėmė. Re 
zoliucijos turinys skamba

Reikalaujam, kad Lietu-
C? --------------- --------- C J U o fMOUlUVCl|| UUŪ uun Vii i ą, pao - I 11** i • 1 T* 2.

baisenybių ir nuo to, kad tu- /-'laskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone-1 vos valdžia suteiktų Lietu _ • • • « . . . • I I c U n let <1 rl i w *u >vi u rl L >i A r, r* <1 w 1 v * * *
resime susitikti bendrų sker
dynių laukuose.

“Sveikinimai Anglijai iš 
Vokietijos!”

USKu ištarimu ir gramatika. Antia 
padidinta ir pagerinta laida Sutaisė

I St Miehelsonas Pusi. 95...................35c.

DIVORSAI:
Abiem sutinkant, gaunami per vie

ną dieną. Kitaip, per 30 dienų. Kreip
tis: Box 1736, El Paso, Texas.

. Rašto Istorija. Pagal A U Sciinitzerį 
I sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 
žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Apdaryta ........................................ $2 50

Nauja Čekoslovakijos Valdžia.

Čia matome naujos Čekoslovakijos valdžios vadus. Iš kai
rės į/dešinę stovi: ministeris pirmininkas Juzef Tiso, ap-
saugos ministeris iren. Syrovy ir užsienio reikalą ministe- 
ris František Chalkovski.

PICKWICK ALE
-z--..-

• Brewed by HAFFENRĖFFER & CO., JNCZ Bbston, Moss., BREWERS SINCE 1870. £
’ ’ ’’ ’ A ’• i ' * - ’ ’ ...L—

Ipos komitetas ateinantiems 
I metams.

Linkėtina gero pasiseki
mo naujai valdybai.

K. V. Žiuris.

Moteris ir Socializmas. Parašė August
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429. 1915 m....................  $2 00

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

čių sodną ir resortą Floridoj. Esu ne
vedęs ir vienam nuobodu. "(4)

ADOLPH
1448 S. K-edzie Ave., Chicago, Ill.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Elzbieta Tutkus, pajieškau 

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

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

Pajieškau Darbo.
Esu našlė be vaikų, galiu gyventi 

ant vietos ir turiu farmų gaspadinys- 
tės patyrimą. Esu 45 melų. (5

P. A.
231 W. 104tr st., Chicago, Ill.

Pajieškau Juozo Brazo, kuris rodos 
yra gyvenęs apie East St. Louis, Ill. 
Yra svarbus reikalas. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti šiuo adresu:

A. Ywoškus,
503 E. Fifth st., So. Boston, Mass.

APSIVEDIMAI.

,vos žmonėms žodžio ir susi
rinkimų laisvę; kad įvestų 
civilę metrikaciją: kad at
skirtų bažnyčią nuo valsty 
bės ir mokyklą nuo bažny
čios: kad atsteigtų demo 
kratinę tvarką Lietuvoje i: 
paskelbtų anti-fašistiniair 
polit-kaliniam amnestiją.

Protestuojam prieš Lietu 
vos valdžios persekiojimą 
Etinės Kultūros Draugijos 
narių ir tt.

H. Jagminas dar pirmą 
sykį lankėsi musų kolonijoj 
ir padarė gerą įspūdį, ypač 
jo paskaita publikai patiko 
Butų gerai, kad tokie prele 
gentai tankiau aplankytu 
lietuvių kolonijas.

Abelnai imant, vakaras 
pavyko gerai; laisvamanių 
žurnalo išplatinta apie ke 
tarias dešimtis egzemplio
rių; pinigų surinkta paden 
gimui lėšų vienuolika 
lių. Tvarkos vedėjum 
paskirtas K. Žurys.

Per pasidarbavimą 
nės laisvamanių kuopos, 
viršminėtos rezoliucijos ko 
pijos buvo perduotos ir ki 
toms draugijoms, kuopoms 
ir kliubams. Į trumpą laiką 
jau septynios draugijos tą 
rezoliuciją užgyrė ir pa
siuntė Lietuvos valdinin 
kams.

Spalių 9 d., laisvamanių 
kuopos nariai turėjo susirin
kimą ir tarėsi apie ateinan 
čio sezono veiklą. Du nariai 
raportavo, kad jie surinkę 
dešimtį “Laisvosios Min-

Pajieškau rimtos ūkininkaitės, ar
ba doros našlės, nuo 18. iki 40 metų, 
kuri turi ūkį. Man patiktų gyventi 
ant ūkės, esu nevedęs, 40 metų, rim
tas, inteligentas, pasiturintis. Galit 
rašyt angliškai arba lietuviškai. Su 
pirmu laišku prašau prisiųst ir pa
veikslą, ant pareikalavimo sugrąžin
siu. F. A. V. (7)

6757 So. Western aveo Chicago, Ill.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1939 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

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

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN. 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 MOSTŲ 
Jeigu kitos mostys jumis nepatenki
no, kodėl nebandote šią mostį; kdri 
yra viena iš geriausių vaistų nuo 
Romato. Kaina $1.00 ir 50c.

NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ 
VENTROLA: Sugydo vidaus orga
nus, išvalo gasus. Panaikina skaudė
jimą po krutinę. Paskatina prie ape
tito, atgaivina mažakraujus ir suke
lia energiją prie vyriškumo—mote
rims reguliuoja laiką. Kaina Slį-OO, 
išbandymui 25c. Agentams duodame 
nuolaidą. ’ ;(6)

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

dole 
buvo

vieti

ties” prenumeratų.
• Pagaliau, išrinktas kuo-

Parsiduoda Farma.
18-% akerių ant King street, West 

I Hanover. 4 ruimų stuba, barnė 50x60, 
j pašiurę, obelų, vištininkai ir jran- 
I kiams daržinė. Turi but parduota su
tvarkyt palikimą. Kaina $2.500.

JOHN F. NELSON.
West Hanover, Mass.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo H spaudo* nauja krivjra.

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

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką 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 pas

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

CHICAGO. ILL.
SUŽINOK SAVO "LAIMĘ!

Atspėk savo laimę. Palinksminkit 
savo draugus. Visi nori savo laimę 
žinot. Dabar jus galit lengvai atspėt i 
su nauja kalade laimės atspėjimo 
kortų. Nieko nereikia išmokt—kortos 
viską pasako. Prisiųskite vieną dolerį 
ir gausite kaladą Zodiac Fortune 
Telling Cards ir veltui kataliogą.

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

ŽMOGAUS SVEIKATA 
IR LINKSMYBĖ

Yra pagal supratimą ir išpildymą 
gyvenimo tikslo. Nesveikata, nelinks- 
mybė, neramybė, rūpestis ir taip 
kiekvienas nenormališkas padėji
mas, tai yra klaidingas pildymas tvė
rimo galybės pirmų įstatymų. Rašy
kit DstBAR dėl išdėstymo ir išaiški
nimo jus padėjimo. Kaip suprasit sa
vo gyvenimo klaidas, bus lengva iš
pildyti jus aukščiausj geidavimą ir 
(gyti sveikatą ir linksmybę. (52)

JOS. MATUKAITIS, BP. D.,
377 South St., . .P.RISTOL, CONN.

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METŲ JAUNESNE

To<p. brongut drouęai. Jei įvi iloutmai ir tusti-
ntnos įusų muiiulų, ko.po poieka o»otrouLo perpūl.mo. 
nuovoki© or peritfrbimo. nelentcLte i.y riouimų berei- 
kolingoi. Naudokite Uimenlq, luej jJių lė«oi ir te»w |įroi 
naudojo nuo 1867 melg. • Pollouil.fe lO.o drougų kaip 
ir luome! jie naudoj Poin E.pėdė'; Be olidel.oj.mo nuli- 
oirlite bonkulę Pom-ErpelUri© ori•miounoje jums voiifj.

Reikaloulite Poin Ėipeleri© M Inkaru on! lioUienoi 
'ntulėt.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

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

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

Stebuklui uos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Zilinią, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Joa 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
co, bet nėra dažai. Nėra nieko už 

į 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. 
PARDUODU LIETUV1S-

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE. į

BROCKERT BREWING CO., be.
TELEFONAS SI LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 227L
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Beitas Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 44. Lapkričio 2 d., 1938 m.

Moterims Pasiskaityt
A V ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHETSONIENĖ.

TRAGiNGAI PASIBAI
GUSI MOTERIŠKĖS 

MEILĖ.
Šiomis dienomis Lietuvo 

apeliacijų rūmuose buvę 
sprendžiama labai įdom 
Katrės Kazlauskaitės - Ivaš
kevičienės bylą dėl vyro nu
šovimo.

Byla yra Įdomi kiekvie 
nai moteriai ar merginai, 
nes ji parodo, kuo gali baig 
lis gyvenimas, Jeigu mergi 
na tekėdama neatsižiuri, ai 
jos prigimtis atatiks vyre, 
prigimčiai.

Ivaškevičienė yra vos til. 
25 metų amžiaus, kilusi iš 
Daugų miestelio. “Lietuvos 
Žinios” pasakoja jos istori 
ją taip:

Tyliame Dzūkų krašte 
užkampyje, Dauguose, len 
gvai ir be vargo užaugo 
Katrė Kazlauskaitė.

Ji Įgijo menką išsilavini 
mą ir paviršutinišką gyveni 
mo pažinimą, bet užtat bu
vo didelis jos palinkimas į 
gyvenimo malonumus. Dai

, Ivaškevičienei pavydėjo, 
kad kavalierių iš jų paver- 

! žia.
Namų draugui drąsos ne

truko; jis nors jr matė, kai 
Ivaškevičius Į jį šnairuoja,

nė dvidešimties metų netu 
rėdama ji pradėjo vyram: 
galvas sukti, kaip drugelis 
puldinėti nuo vieno žiedo 
prie kito, kol pasibaigus dez 
vyniolikai metų nusistatė 
sukurti šeimos židinį — iš 
tekėti. Ji ištekėjo už Daugai 
miškų urėdijos buhalterio 
Broniaus Ivaškevičiaus.

Nors Katrė dėjosi, kad te 
kanti iš meilės, bet greit 
pradėjo savo sutuoktuvė
mis ir savo vyru nusivilti 
skundės, kad šeimyninis gy 
venimas jai uždėjęs vergu 
vės pančius, uždaręs ją į gy
venimo kalėjimą. Paneigus 
moralines normas ir dorus 
papročius, ji 'susirado drau
gų ir kavalierių, kurių tarpe 
ji būdavo linksma, paten
kinta, lankydova restora
nus, linksmindavos, šokda
vo.

Tuo tarpu vyras savo 
žmonos buvo tikras antipo 
nas: ramaus budo, atsida
vęs savo tarnybai, mylėjo 
savo žmoną ir mėgo šeimos 
.gyvenimo būdą.

Del žmonos palaidumo ii 
nesusitvarkymo vyras pa
murmėdavo, bet kadangi 
savo žmoną mylėjo, tai jos 
silpnybes atleisdavo.

Praėjusiais metais Dzūki
joj buvo dirbami topografi 
jos darbai. Į Daugus atvyko 
vienos Įstaigos tarnautojas, 
kuris greit su Ivaškevičiene 
susipažino, susidraugavo 
žodžiu, Įsiterpė Į Ivaškevičių 

, šeimos tarpą ir pradėjo su 
Ivaškevičiene viešai flirtuo 
ti. Kai kurios merginos

pyksta del žmonos iš kelk 
vedimo, tačiau dėjosi nieko 
nesuprantąs ir laisvai sve

čiuodavęs pas Ivaškevičius.
Būdavo net taip, kad kai 
tas nelemtasis svečias pas 
Ivaškevičius ateidavo, tai 
Ivaškevičius užsidaiydavc 
kitame kambaryje.

Žmonai to ir tereikėjo: ji 
čiulbėjo aplink svečią šoki
nėdama, vaišino ji.

Ivaškevičienė draugėms 
pradėjo girtis, kad ji nori 
avo vyiu atsikratyti, ir iš
akėti už naujo mylimojo.

Vienąsyk vyras, užėjęs į 
•estoraną ir radęs besėdin
čią žmoną su viliotoju, žmo
nai padarė pastabą, kad ne
gražu esą ištekėjusiai mote
riai su svetimais vyrais po 
restoranus zulintis.

Žmonos kavalierius neva

gai, ji pradėjo dainuoti I 
linksmas dainuškas, kalbėti I 
nesąmones, vaidindama 
kad ji esanti nenormali.

Kvočiama ir teisme Ivaš-; 
kevičienė kalta neprisipaži-1 
sta. Ji vaidina pamišėlę, į 
puola isterikon, plačiai ir l 
smulkiai mėgsta pasakoti, | 

1 kaip buvo ligi to laiko, koi į 
ji išsiėmus iš spintos pišta- 
lietą. bet kas dėjosi toliau— 
ji nebepamenanti, girta bu
vus. j

Tokią tezę Rūmuose pa
laikė ir jos gynėjas adv. Gu
žas, tačiau ši versija, kaip 
visiškai nepatikima, teismo 
atmesta. Teismas pripažino, 
kad Ivaškevičienė veikė są
moningai, apgalvotai.

Apygardos teismas Ivaš
kevičienę buvo nubaudęs 
dvylika metų sunk, darbų 
kalėjimo. Rūmai jos apelia
cini skundą atmetė ir apy
gardos teismo sprendimą 
patvirtino.

Taigi, Ivaškvičienė sako-' 
si ištekėjus iš meilės, bet sa-, 
vo vyrą nužudė del meilės' 
prie kito vyro. Ir rezultate 
— nekalto žmongaus kapas 
ir 12 metų sunk, darbų kalė
jimo ir pažeminantis žmog
žudės vardas.

D-r o K. Griniaus Daina.
Ne dėl manęs mano tėvynė.
Draugu būrelis susirinks.
Užtrauks dainelę sutartinę, 
liet ji skambės ne dėl manęs.

Ne dėl manęs vasaros rytas.
Užtekės aušros spindulys, 
Suskambės giesmės vieversėlio. 
Budins artojus, ne mane.

Ne dėl manęs darže kvietkelis. 
Užaugs, žaliuos ir ims žydėt;
Aš jo neskinsiu, nesidžiaugsiu, 
Nes jis žydės ne dėl manęs.

ri
Ne dėl manęs pas tėvelius
Užaugs mergelė lelija, 
Užaugus lauks manęs atlankant, 
Bet ji neskirta man mylėt.

Man tik skirta šalis Sibyro, 
Į kuri mane nuvarys, 
Apkals retežiais mane jauną; 
Retežiai, katorga — tai man.

Sudie, mano brangi tėvyne, 
Gal nematysiu jau tavęs;
Jau gęsta žvaigždės paskutinės 
Tavo padangėj dėl manęs.

' šitą dainą mums prisiuntė Agota Luskus ir sako, 
kad ją dainuodavęs Dr. K. Grinius kalėjime sėdė
damas.

Kinijoj nėra mados vy
rams nusiimti kepurę atėjus 
i kambarį; bet kas nešioja 
akinius, tas būtinai turi juos 
nusiimti, kad ir visai mažai 
be jų tematytų.

Rusas Igor Sikorskij uži
ma pirmą vietą tarp aero
nautikos inžinierių Ameri
koje. Jis pirmutinis pastatė 
orlaivi varomą 4-riais moto
rais.

Įsižeidė, rengės išeiti, bet jo 
garbės pajautimas greit at
vėso ir jis pasiliko čia su 
Ivaškevičiene besėdįs.

Ivaškevienė tąsyk ant sa
vo vyro labai užpyko: sako, 
jhamas prakeiktas, nemoka 
su inteligentais žmonėmis | 
apseiti, nedovanosiu aš 
jam...

Kitą dieną Į restoraną nu
ėjo Ivaškevičienė su kava
lierium, atėjo ir vyras su sa
vo sesute. Restorane visi iš
gėrė degtinės, spirito ir vy
no.

Grįžtant namo Ivaškevi
čienė pasigedo skarelės, sa
kės pametus.

Vyras sugrįžo atgal ska
lelės jieškoti. Ivaškevičienė 
su kavalierium ir vyro sesu
te vieni sugrįžo namo.

Grįždamas namo Ivaške
vičius matė, kaip jo žmona
kambary su kavalierium
bučiuojas. Jis įėjo į vidų su- ’ 
sijaudinęs.

Ivaškevičių namuose pa 
dvelkė didelis nejaukumas
Uošvė pradėjus verkti, ka
valierius žvalgęsis į šalis,
Ivaškevičius buvęs įniršęs, 
o Ivaškevičienė stovėjus 
prie spintos. Tuo metu j' 
greit iš spintos išsiėmė piš- 
talietą. ir atsuko jį į vyrą. |

Nuaidėjo šūvis, susverdė- 
jo Ivaškevičius, paskui pasi
girdo dar antras šūvis. Ivaš
kevičius nuo pirmo patai 
kiusio į krutinę šūvio tuojau. 
mirė.

Nužudžiusi savo vyrą. 
Ivaškevičienė neparodė jo 
kio susijaudinimo; priešin-

Pradėjo Kreivu Keliu.

Štai trys jaunuoliai, kaltinami šerifo nužudymu Ok- 
lahoinos valstijoj. Visi trys dabar sėdi kalėjime ir 
laukia bylos. Iš kairės į dešinę: 15 metų amžiaus 
Betty Randolph, 24-metų A. C. Wright ir 19 metų 
Elnora Griggs.

Paremkit Senatvės 
Pensijas!

ŠUNŲ LENKTYNES SUMOKĖJO

VIRŠ $3,500,000.00
SENIEMS PAŠELPOS MASS. VALSTIJOJ! 
\___________________ z

Lenktynių mokesčiai iš visų šaltinių 
dabai’ siekia virš $2,000.000.00 kas met ir 
apie pusė to įplaukia iš šunų lenktynių. 
Įstatyme, visa mokestis už šunų lenkty
nes skiriama pašelpai seniems. Ta pašelpa 
turi but nenutraukiama.

TIK MOTERIMS

Jūsų mylimas arba vyras, jūsų brolis 
ar tėvas jau dabar pilnai apsunkinti tak
somis, turės mokėt DAUGIAU jeigu bus 
sulaikyta toji didžiulė parama nuo šunų 
lenktynių. Moterys Massachusetts valsti
jos kovos už Rensijas Senatvėje ir stipriai 
įsitikinusios, jdg mokesčiai nu.o šunų lenk
tynių reikalingi kad pensijos but moka
mos.

MRS. HELEN CONSALUS.

P-nas Timothy F.'Gallahan, kalbėdamas 
New England Town Hall, Faneuil Salėje, 
Spalių 23, 1938, pasakė: “Balsuokime 
‘YES’ už šunų lenktynių referendumą, o 
taipgi ir už arklių lenktynių referendumą, 
kad tikrai seniems butų apsaugota virš 
$2,000,000.00 pašelpos į metus, kurie da
bar lenktynėse sumokama tam tikslui, ir 
palaikant tas įneigas IšVENGSIM BRIE
DINĮ SUNKUMĄ TAKSŲ MOKĖTOJUI 
AR VIEŠAM SAMDINIUI.

1

Bostono Centralinė Darbininkų Unija 
Spalių 21. 1938 m. susirinkime parėmė Šu
nų lenktynių pratęsimą.’-

Building ir Construction Trades Valdyba 
Bostono ir Apielinkių savo susirinkime 
Spalių 14. 1938 irgi parėmė šunų lenk
tynes.

NE LEISKITE, KAD SENIEMS PAŠALPA LIKTŲ ‘
NEW HAMPSHIRE IR RHODE ISLANDE.BALSUOK

‘YES’
OLD HARBOR KENNEL CLUB, INC.

Hugh C. McGrath

Balsuodami ant tų paklausimų padėkit kryžiuką (X) 
dešinėj klėtkutėj prie YES:

1. Shall the pari-mutuel system of betting on licensed 
horse races be permitted in this county ?
2. Shall the pąri-mutuel system of betting on licensed 
dog races be permitted in this county?

YES X
NO

YES X
NO

BAY STATE GREYHOUND ASS’N, INC.
J. Thomas Ready

BALSUOKIT “YES” VIETOS 
KLAUSIMU. TAS REIŠKIA 
MAŽESNES TAKSAS JUMS 

MASS. VALSTIJOJ.
Statistikos parodo, kad virš 

$5,300,000 paimta taksais, lei
dimais ir muitais.

Ekonomija tai žodis, kuris per 
metų eiles mažai reiškė papras
tam vyrui. Tas pats ir su statis
tika.

šiandien grosernėse, plaukų 
i kirpyklose ir kitur piliečiai kal- 
ba apie “muitus.” “taksas” ir 
"įplaukas” vietoj pasilinksmini
mų ir medžioklių.

Mes visi atsimenam kaip žy 
mus buvo 18-tas pataisymas, nes 
buvo dviejų trečdalių balsuoto
jų atšauktas ir didžiuma tikėjo, 
kad tas prohibicijos klausimas 
atidėtas iki kitos gentkartės. 
Neatsižvelgiant į tą, mažumą, 
kuri tam atšaukimui priešinga, 
atsikartotinai rėkauja, kad su
grąžins prohibiciją atgal į 10 
metų.

| Musų Valstijoje tie reikala
vimai tikrai reikšmingi.

1 Viotes miestai ir miesteliai 
šio Lapkričio mėnesio 8 d., ant 
BALOTO RAS 3 klausimus ri
šančius .pardavinėjimą stiprių 
gėrimų. Vienas paklausimas lie
čia stiprius gėrimus, kitas alų 
ir vyrą, o trečias tai pardavinė
jimą gėrimų pakeliais (package 
store). Balsuotojai kožno mies
telio nuspręs ar tuos pardavinė

jimus paliks ar uždraus per du 
metu pradedant nuo Sausio 1 d., 
1939 metų.

Nuo panaikinimo prohibici
jos 45,000 ypatų dirba prie gė 
rimų pagaminimo Massachu
setts valstijoj ir jiems mokama 
algų $1,125,000 sąvaitėje arba 
$58,500,000 į metus. Per 1937m. 
valstija pelnė $5,339,438 tak
sais, leidimais ir muitais.

Didelis pavojus yra tame, 
kad daug žmonių nebalsuos ant 
tų klausimų. Yra svarbu, kad 

, butų padėtas kryžiukas (X) prie 
žodžio ‘fYES” už visus tris klau- 

' simus, ir tas užtikrins teisę nu
sipirkti ir išsigert gero alkoho
linio gėralo, kuris valdžios sau
giai prižiūrimas.

I Kontrolės Komisija ir Leidi
mų Boardas deda visas pastan
gas ir prašo tuos įstatymus pra
vesti. Kiekvienas balsuotojas 
nepraleiskite nepabalsavę tų tri
jų paklausimų. Visi balsuokite

GABENA DAUGIAU ITA
LŲ Į ISPANIJĄ.

Barcelona, Ispanija, spa
lių 28.—Plačiai atžymėta 

'spaudoj faktas, kad Italija 
! ištraukė iš Ispanijos apie 
' 10,000 savo karių. Tačiau 
' Ispanijos respublikos val
džia praneša, kad tuo laiku, 
kai vieni italai buvo ištrau
kiami. Ispanijon atgabenta 
4,549, naujų karių. Be to, 
atgabenta didelis kiekis ka
ro reikmenų.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

J. P. Žilvičiui. — Eilėraš
čio negalėjome sunaudoti. 
Visų pirma, eilėse nėra lyg
svaros: viena eilutė turi 8 
pėdas, kita 10, trečia 11 
ir tt. Paskui, kai kurios eilės 
tokios ilgos, kad į paprastą 
laikraščio špaltą netelpa. 

,Tas padaro daug keblumo 
: raides statant, reikia stab- 
dyt mašiną, daryt pakeiti
mai ir tt. Butų daug geriau, 
jei tą patį dalyką aprašytu
me! proza.

F. H. Rimkui. — Tamstos 
'pranešimo “Keleiviu” nedė
jome, nes permaža paduo- 
Įdat informacijų apie tą 
“Lithuanian Charities Foun
dation.” Mes nežinome ko
kie žmonės tai organizaci
jai vadovauja ir ką ji ketina 
šelpti. Be to, nepasakot da
gi kaip ji lietuviškai‘bus va
dinama.

J. P. — Laikraštis negali 
atmesti savo bendrabarbį 
vien dėl to, kad patenkinus 
jo oponentus. Mes pripažįs
tame kiekvienam teisę gy
venti ir vaduotis savo protu, 
nežiūrint ar tas kam patin
ka, ar ne.

j J. F. B. — Ačiū už straip
snius apie astronomiją; ta
čiau laikraštin jų nedėsime, 
nes musų skaitytojams sun
ku butų juos suprasti.

I Rūtai.—Tamstos rašinio 
negalėsime sunaudoti, nes 
negalim suprasti, apie ką jis 
kalba.

1 M. Čironui.— Iškarpą ga
vome, ačiū.

|“YES” Novemberio 8 d. Nei LIETUVIŲ LAISVĖS MY- 
vienas pilietis nepasilikit nuo LĖTOJŲ DRAUGIJA 
balsavimo. (adv.) WAUKEGAN, ILL.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

i GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER, MASS.

VALDYBA 1938 METAMS.
A. Bilvinskas — pirmininkas, 

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

906 Prescott St. Waukegan, III.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

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

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

j 726 — 8th St., Waukegan, Ill.
Kasos Globėjai:

J. Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

D. Lauraitis, K. Ambrazunas.
I Maršalkos:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis.

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

I
 GRAŽIOS EILES, DAINOS 

IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
v r Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
K Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia t 
K siųst "Money Orderiu". Popierinius galima liųati tiesiog papra- j 
g atam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad- į 
£ resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
I 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. |
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JJGIAU HA- 
PANDĄ 
Ispanija, spa
gai atžymėta 
is, kad Italija 
Ispanijos apie 
karių. Tačiau 
•publikos val- 
kad tuo laiku, 

ii buvo ištrau- 
i j on atgabenta 
karių. Be to, : 
lelis kiekis ka-

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

Šiluvos “Cudai” Jau Eina iš Mados.

Lūšnas Nugriovė, o
Gyvena Nerti Kur.

Čekoslovakijos Ūkininkai Šienauja.

UOS
SAKYMAI
iiui. — Eilėraš- 
■ne sunaudoti, 
žilėse nėra lyg
ia eilutė turi 8 
10, trečia 11 
kai kurios eilės 
kad Į paprastą 
paltą netelpa 
daug keblumo 

it, reikia stab- 
daryt pakeiti- 

tų daug geriau, 
alyką aprašytu-

kui. — Tamstos 
Keleiviu” nedė- 
įermaža paduo- 
acijų apie tą 
Charities Folin
es nežinome ko

tai organizaci- 
ia ir ką ji ketina 
i, nepasakot da- 
•tuviškai bus va-

.aikraštis negali 
ro bendrabarbį 
kad patenkinus 

s. Mes pripažįs- 
enam teisę gy- 
aotis savo protu, 
• tas kam patin- i

- Ačiū už straip- 
istronomiją; U- 
tin jų nedėsime, 
taitytojams sun- Į 
s suprasti.
'amstos rasim 
sunaudoti, n* 
rasti, apie ką jA

i.—Iškarpą ga-

LA1SVĖS MY- i 
DRAUGIJA 
GAN, ILL.

.938 METAMS.
pirmininkas, 

., Waukegan, Ill. 
pirm, pagelbininkas, 
.t. Waukegan, 111. 
-nutarimų rast.
avė., Waukegan, III 
s—turtų rast.
e, Waukegan, III '
— kasiems,, ; 

Waukegan, III.
s Globėjai: 
). Lauraitis.
Knygiai:
C. Ambrazunas. 
laršalkos: 
I. Jarušaitis.
buna paskutinį nedė 

■nėšio, 1:00 v. po pit- 
■taiųėje, kamp, Sth ir 
Vaukegan, III.

AINOS

S 
d

Šių metų atlaidai buvo visai 
skysti—ant vieno kunigo 

tik 4 moterėlės.
Garsieji Šiluvos atlaidai 

kasmet prasideda rugsėjo b 
dieną ir užtruks visą sąvai
tę.

Jų išvakarės jau praside1 
da rugsėjo 5—6 d. Seniai 
būdavo keliais, takais, pei 
laukus ir pievas eina tūks
tančiai maldininkų, elgetų 
ir karabelninkų. Apylinkės 
gyventojai juos sutikdavo 
užsidarę duris, aptverę dar
žus ir uždarę smulkiuosius 
gyvulius. Mat, visi prašyda
vusi paramos, išmaldos, o 
pagaliau, pasitaikius progai, 
vieną kitą daiktą ir patys 
nudžiaudavo. Keičiantis 
laikams pasikeitė ir Šiluvos 
reikalai.

Šįmet į Šiluvą pėsčias nei 
vienas neatėjo, o elgetos— 
nei su žvake nebuvo gali

ma rasti.
Atlaidų išvakarės buvo 

tokios: atvažiavo cirkas su 
artistais ir žvėrimis. Tūlas 
pilietis atsivežė gramozdiš
ką karuselę, atvažiavo ii 
“žmogus be galvos,” o kara- 
belninkai visą miestelio 
centrą apstatė visokiomis 
būdomis ir palapinėmis. 
Centrinės gatvės šonuose iš
sirikiavo obuolių vežimai. 
Visi atidarė savo “įmonių” 
duris, bet žmonių nėra... 
Pikti buvo biznieriai, blogai 
nusiteikę vaikščiojo suva
žiavę kunigai, tik vieni vai
kai, į nieką nekreipdami dė
mesio, suposi karuselėje. 
Susirupinau ir aš atlaidais: 
jei niekas neatvažiuos, visai 
neteks pamatyti garsiųjų at
laidų. Grįžtu į Tytuvėnų ge
ležinkelių stotį pažiūrėti, ką 
atveš nuo Radviniškio atei
nąs traukinys. Tai buvo rug
sėjo 8 d., ketvirtadienio šil
tas ir saulėtas pavakaiys. 
Apie 6 vai. atbildėjo lauk- 
tasai traukinys. Dėl mašinis
to neapsižiūrėjimo, trauki
nys sustojo prieš peroną, 
kur keleiviams iš vagono

Apžiūrėsiu šį balaganą. 
1 Ištikrujų guli žmogaus kū
nas... be galvos... Galva 
“asablyvai.” Ant tos galvos 
nosies nutupė musė. Galva 
kentėjo, kentėjo, bet galop 
sujudėjo su visa siena, tik 
kitoj vietoj, ne kur kūnas be 
galvos.
Kur smilkdavo kodylas, da

bar garuoja kopūstai.
Toliau — smilksta virtu

vė. Kepami pyragaičiai su 
jogomis, varške, o jeigu kas 
nori, ir su lašiniais. Rūksta 
virtuvė, iš jos garuoja viso
kį kvapai, o kepėjas vis šau
kia :

“Pigi gardybė, tik 20 cen- 
I tų. Kam duot, kam duot!?”

Vienoje gatvėje įsisteigė 
tik valgyklos. Joms palapi
nės pastatytos iš marškų. 
Kiekvienos palapinės gale 
pakabinta po veidrodį, pri
statinėta ilgių suolų ir stalų. 
Kampuose kunkuliuoja ver
dami kopūstai arba maka
ronai. Makaronų gausi tik 
retesnėj palapinėj, bet ko
pūstų — kiekvienoj.

Geresnėse arbatinėse už 
pietus imamos kainos kaip 
Palangoj: 1.50—2 Lt. Jų 
laikytojai sako: “Gana, kad 
kentėjom per visą metą, da
bar reikia atsigriebti.”

Vieno restorano laikyto
jas pridūrė: “Jei mes per 
atlaidų sąvaitę neuždirbtu
me 1,000 litų, neturėtume iš 
ko gyventi.”

Ne maldos, bet biznis.
Ir tikrai: Šiluva gyvena iš 

atlaidų, kaip Monte Karlo 
iš ruletės.

Valsčiaus savivaldybė už

Dar pavasarį Šiaulių 
miesto dalyje, vadinamoje 
Kaukažu. miesto savivaldy
bės parėdymu buvo nugriau
ta nemaža lūšnų, nes j 
per daug blogai 
sios. Kai kuris

is jos jau 
atrodžiu- 

nugriautų 
lūšnų savininkai kreipėsi j 
savivaldybės statybos sky
rių su naujų namelių pro
jektais ir prašė leisti staty
tis, tačiau jiems buvo atsa
kyta, kad .šioje miesto daly
je reikia padaryti visiškai 
naują gatvių išplanavimą, c 
todėl statyba kol kas nebus 
leidžiama. Gyventojai lau
kė ir tikėjosi, kad reikiamą 
išplanavimą statybos sky
rius per -vasarą atliks, bet 
išėjo naujas įstatymas, pa
gal kurį išplanavimus turi 
atlikti tik žemės tvarkymo 
departamentas, ir reikalas 
sustojo. Departamentas ma
tininkų vis nesiunčia, o čia 
statybos skyrius, nors ir tu 
ri matininkus, pats to darbo 
atlikti negali. Kadangi gy
ventojai liko visai be pasto
gės, tai statybos skyrius šio
mis dienomis kreipėsi raštu 
į vyriausią statybos inspek
torių ir paprašė paraginti 
departamentą greičiau at
siųsti matininkus. Gyvento
jai gi iš savo pusės net pa
siūlė patys matininkams už 
išplanavimą apmokėti, kad 
tik greičiau tą klausimą su
tvarkytų.

DIDELIS GAISRAS KY
BARTŲ VALSČIUJE.

AKMENS GADYNĖS SO- IŠDAUŽĖ AKMENIMIS DĖL MALDŲ VĖLUOJA- 
DYBOS LIETUVOJE. LANGUS IR PERŠOVĖ SI Į PAMOKAS.

lipant tenka šokti i žyirgž- biblioteką steik! Net ir sap- 
duotą žemę. Is paskutiniųjų njninkų karalius L. Jakavi-

IŠARTA DIRVOJ BOMBA 
UŽMUŠĖ ŪKININKĄ.
Skapiškio valsčiuje aną

dien buvo užmuštas Biliūnų 
kaimo ūkininkas Antanas 
Klinka. Jisai išėjo iš ryto 
arti ir beardamas išarė nuo 
didžiojo karo likusį anuo
tos šovinį, ir pradėjo jį 
krapštinėti. Bekrapštinė- 
jant, šovinys sprogo ir vie
toj užmušė smalsuolį uki- 

mažą sklypelį palapinei, pei ninką. Klinkos namiškiai, 
vieną sąvaitę ima 40 litų. ” ’ ’ 
Kurdai- kiti mokesčiai?! 
Vienas pilietis knygynui ii 
dievocionalams pardavinėti 
išnuomavo 2 sąvaitėms vie
ną kambarį už 500 litų. Iš 
to galima matyti, kokią a- 
pyvartą daro biznieriai. Ro
žančių ir žvakių — kaip šie
no, o maldaknygių — nors

išgirdę smarkų sprogimą, 
nei nepagalvojo, kad tuo 
metu žuvo jų Antanas, tik 
vėliau, nesulaukdami grįž
tant — rado ji dirvoj su
draskytą be jokių gyvybės 
žymių. Klinka buvo 58 me
tų amžiaus.

dviejų vagonų prasidėjo 
“sportiškas” maldininkų

;ių paveikslą, 
eilių, tinkamą 
imuose.

AS NUO 
i.
ilėa:
IBININKISKOS. 
a lietuvių kalboj*

1.
.25.
nų minėta krųt1 . 
fg. Pinigus
i siųsti tHog PJr 

savo ir “keleivio *

i ”
BOSTON, N*55

Šiomis dienomis Vilkupių 
kaime, Petro Kaminskio 
ūkyje kilo gaisras ir sunai
kino kluoną, tvartą ir juose 
buvusius nekultus javus ii 
pašarą, be to, per gaisrą su
degė du šunes, keliatas viš
tų, kuliamoji mašina, arpas, 
ir daugiau smulkesnio in
ventoriaus. Pats Kaminskis 
buvo išvykęs į Kauną sava
norių kongresan, i 
kęs namo rado verkiančią 
žmoną ir vietoj trobesių ir 
viso kito turto tik pelenus.

KOJĄ.
Panevėžio valsčiuje, šila-

Simno vaisė, vienos pra
džios mokyklos mokytoja 

aliu kaime, į ūkininko Ka- esanti labai pamaldi ir be- 
“ ■ ‘ veik kiekvieną dieną ji vyk

sta į Krokialaukio bažnyčią 
už 6 kilometrų mišių išklau
syti. Dėl tolumo dažnai ji 
nesuspėja laiku ir į pamo
kas. Susirinkę vaikai turi il
gokai laukti pasimeldusios 
mokytojos.

Tokiu mokytojos perdi- 
deliu pamaldumu, dėl kurio 
nukenčia mokslas, nes pa
mokos pavėluotai 
damos, pasipiktinę mokinių 
tėvai.

Lietuvoje visur pilna įvai- 
rių senovės paminklų, kurie ' 
dabar saugomi ar renkami j _ 
muziejus. Pagal juos tiria- zio Dambrausko kiemą at- 
mas musų bočių-prabočių ėjo to pat kaimo du padau- 
gyvenimas ir Lietuvos isto- žos: Alf. Morkevičius 17 m. 
rija. Dabar pradedama a])- ir Nap. Pulokas, 18 m. Tuo 
tikti senienų, kurios rodo, metu pas Dambrauską gon- 
kad dabartiniuose Lietuvos koše sėdėjo kaimynas Pov. 
plotuose žmonių gyventa Nemeikša, kurį minėti pa- 

, . keliatą tūkstančių metų daužos užpuolė mušti. Dam-
°iPai'YJ’’" prieš Kristų. brauskas tuos tipelius nuvi-

Lietuvos Kultūros Muzie- jo, bet tie pasitraukę toliau 
jaus priešistorinio skyriaus pradėjo akmenimis daužyti 
vedėjas J. Puzinas ir Konst. 
Jablonskis buvo nuvykę į 
Perloją, Merkinę ir Balta- 
šiškę rinkti akmens gadynės 
medžiagos. Čia akmens ga- akmenimis

----------T ---------------------------- - dynės sodybose jie surado Vienas, kuris — tai šaudė iš 
traukinys, 5-tame kilometre apie 400 įvairių titnago į- revolverio ir peršovė Ne- 
nuo Biržų, prisivijo arklį, rankių: grąžtukų, įvairių meikšai dešinę koją virš ke- 
Garvežiui paleidus signalą, strėlių, peiliukų ir kitų daly- lio.
arklys išsigandęs pasileido kų. Spėjama, kad dalis ra- 
bėgti garvežio nušviestu bė- dinio yra iš akmens gadynės1 
gių vidurių. Tačiau garve- vidurio (8000—3000 prieš 
žys jį pasivijo ir užkabinęs Kristų). Dirbiniai randami 
vilko apie pusę kilometro.

INŽ. ST. KAIRYS PAAU
KOJO 8,000 LITŲ MOKY

KLOS STATYBAI.
Iš Švietimo ministerijos 

teko patirit, kad žinomas 
visuomenės veikėjas, inž. 
Steponas Kairys, paaukojo 
8,000 litų Kurklių vaisė., 
Užunevėžio pradžios mo
kyklos patalpų statybai. 
Užunevėžys yra inž. St. Kai
rio tėviškė.

TRAUKINYS SUVAŽI- 
' NĖJO ARKLĮ.

Rugsėjo 30 naktį, einąs 
iš Biržų į Šiaulius keleivinis

vėjo pustomuose smėlynuo
se paliai upes, kur akmens 
gadynės žmonės apsigyven
davo.* Tsb.

pradėjo akmenimis daužyti 
langus ir gonkas. Po kiek 
laiko atsivedė dar daugiau, 
tarp kurių buvo ir J. Aleliu- 
nas, 38 metų ir vėl pradėjo 

’ i bombarduoti.

prade-

SUSIMUŠĖ SENTIKIAI.
Panevėžio valse., Marti

naičių kaime pas pil. Lasko
va Grigorijų kilo šeimyni
niai vaidai, o vėliau ir muš
tynės. Sūnūs A žaki jus Las
kovas sumušė tėvą Grigori
jų. Nukentėjęs tėvas prieš 
mušeiką sūnų padavė skun
dą.

ATSISAKO SŪDYT NE- 
DĖLDIENI GAUDYTAS 

SILKES.
Yarmoutho ir Lovestafto 

uostuose, Anglijoj, sustrei
kavo 2,400 škočių moterų, 
kurios kas rudenį atvažiuo
ja čionai iš Škotijos silkių 
sūdyt. Jos metė darbą dėl 
to, kad anglai žvejai gaudo 
tas silkes nedėldieniais.

IŠ KERŠTO SUDEGINO 
NAŠLĖS TROBESIUS.
Rugsėjo 30 naktį Taurų 

kaime, prie pat Tauragės 
miestelio, sudegė našlės Še- 
taitienės buvę po vienu sto
gu daržinė ir tvartai. Kartu 
sudegė ir visas ūkio inven
torius, pašarai ir kitkas. 
Turtas buvo neapdraustas.

Nukentėjusios tvirtinimu, 
esą padegta iš keršto, nes ji 
turinti su kai kuriais žmo
nėmis ginčų.

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE* 
Siunčiant per pas-LAI GYVUOJA VEL

NIAS!
Išlaužos, Mariampoles ap

skrity. — Šios vietos gyven
tojams pageidaujant, norė
ta suruošti viešą paskaitą 
“Velnio istorija.” Paskaitos 
tezės buvo iš anksto pa
skelbtos.

Tačiau rasta, buk “pa
skaitoj esą visuomenę pikti
nančių tvirtinimų ir tai su
darą pavojų viešai tvarkai 
ir dorovei.” Paskaita todėl 
buvo uždrausta.

Mat, jei pasirodytų, kad 
velnio visai nėra, tai butų 
“pavojus” viešai tvarkai ir 
mulkintojų “dorovei.”

Vadinasi, lai gyvuoja vel
nias šventoj Lietuvoj!

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracijon 
LIO VAKARO,
tą, reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. V6ll.au gauti garsinimai Į tos 
savaitės numeri nespėjama patal- 
pint.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltokĮ parengimą, trumpa prane
šimą patalpinam už S1.CO. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo*colio.

Už pajieškojlmus darbininkų, par
davimus Fr kitokius smulkius (prane
šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
paj Ieškoji m i>s glpilnlų Ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio pajleško- 
Jimo kaina 50c.

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

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

ŠIAULIUOSE JAU VEI
KIA AUDEKLINĖ.

Bendrovė “Šiaulių Audi
niai” nesenai savo fabrike . 
pastatė naujausio tipo audi . 
mo mašinas ir pradėjo ga- ’ 
minti vilnones medžiagas 
suknelėms, kostiumams ir 
paltams. Dabar fabrike dir
ba 60 darbininkų ir tarnau
tojų, o netolimoj ateity fab
rikas bus dar plečiamas. .
Tikėjimų Istorija. Paraše P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. |
Kaina................................................ S7 00

čius čia su rožančiais atva
žiavo. Šventaisiais dalykais

bet policija greit juos su-
šokimas: kaip kris 70—80 prasidėjo prekyba gatvėse, 
metų amžiaus moterėlė į policija greit juos su- 
kietą grindini, taip ir tupi, tvarkė suvarinėdama į kam- 
kąip ?vista ant viščiukų. barius. Didžiausia būvu 
Vietoj “tegul bus pagarbiu- žvakių piekyba, mat, jas 
tas,” “pabučiuok uodegon.” P11*0 kiekviena moterėlė ir 

. . . . aukavo prie stebuklingo
Prieinu prie vienos par- Marijos altoriaus koplyčioj.

■ kritusios ir, keldamas uz 
rankos, klausiu: Ubagus išgabeno policija.

■v>—-Į Šiluvą, senute, va- Gatvėje sutikau tvarką 
ziuoji? darantį policininką ir klau-

—Pabučiuok uodegon!... j siu:
—Supratau kodėl ji man1 —Pasakyk, mielasis, kur 
taip piktai atsakė, nes iš dėjote garsiuosius Šiluvos 

•burnos byrėjo smėlis, o iš ubagus?
akių ritosi skausmingos aša- —Visai paprastai: surin- 
ros. kom ir išvežėm. Nelengva

Iš vagonų išlipo 32 mote-| buvo juos surinkti. Kelis pa
ryš ir 7 kunigai. Proporcija imi, o kiti išsislapsto. Pasa- 
menka, o paskirsčius, kiek kėm, kad bus duodami pie- 
vienam kunigui teko po 4 tųs. Į nurodytą vietą susirin- 
moteris. ko visi kaip vienas. Sugru-

Kai grįžau į Šiluvą, buvo pavom apylinkėmis į tris 
pats prekybos įkarštis: ka- grupes: žemaičiai, aukštai- 
ruselėje suposi penki jauna-, čiai ir dzūkai su suvalkie- 
lietuviai, restorano tarnaitė čiais. Suvalkiečius išvežėm 
ir daugelis vaikų. Juos link- už Telšių, žemaičius — už 
smino armonikos ir bubno Alytaus ir tt. Kol jie pasie- 
muzika. Per cirko garsia- kė namus, juos užklupo žie- 
kalbį dainavo Pupų dėdė su nia. Gerokai pašalo, už tai 
Razaliute, o minios vidury-! dabar bijo čia grįžti. Taip ir 

' ... išnyko garsieji Šiluvos uba
gai.

Jau trečia atlaidų diena, 
bet maldininkų sluoksnis 
nestoresnis kai]) jomarke. 
Teiraujuos vienur, kitur, ko- į-~ 
p^i i.,,-.. z.-.
maitis
k°Ja: , . su ja į Tiltagaliu kaimą.
TZ a^eJ° laikai.! ą Dūlią jau iš seniau yra
Kas metai _ žmonių mažėja pasižymėjęs muštynėmis.

metų amžiaus moterėlė Į

DAUG ŽYDŲ IŠSIKRAU
STĖ IŠ PALANGOS.
Kadangi per gaisrą nu

kentėjusių didesnę dalį su
darė žydai, tai atėjus rude
niui, neturėdami kur gyven 
ti, daug palangiškių žydų 
apleido Palangą. Jų dides
nė dalis išvažinėjo j aplinki
nius miestus kaip Kretingą. 
Plungę, Telšius ir net Kau
ną.

KALVARIJOJ PASIRODĖ 
ŠILTINĖ.

Suvalkų Kalvarijoj kelia
tas žmonių susirgo vidurių 
šiltine. Manoma, kad tos li
gos šaltinis yra Šešupės van
duo, kurį gyventojai naudo
ja maistui, kaip “skanesnį ii 
geresnį.” Laikas butų gyven
tojams paprasti prie šulinių 
vandens.

PAŽANGUS SĄVAITRAŠTĮS 
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami ‘‘Argentinos 
Lietuvių Balsų.” Adresas;

”A. L. BALSAS” 
Casilla dc Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

ALYTUJE KĖSINOSI NU
SINUODYT MERGINA.
Alytuje, savo bute rugsė

jo 27 d. acto esencija nuodi- 
josi p-lė Br. B., bet nusižu
dyti nepavyko — nedidelę 
nuodų dozę išgėrė. Nugabe
nus ją į apskrities ligoninę, 
yra vilčių, kad greit bus pa
gydyta. Plačiai kalbama, 
kad ji norėjo nusižudyti to
dėl, kad jos mylimasis, su 
kuriuo jau keliatą metų 
draugavo, rengęsis pamesti.

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!
je buvo girdėti visokių biz
nierių šauksmų: “Kam duot, 
kam mieruot, kam į veidą 
pabučiuot.” “Alio, alio! Vi
sus maldininkus kviečiu 
čia.” — šaukė pasilipęs ant 
autobuso stogo. — “Štai, po 
mano kojų, autobuse, guli 
žmogus be galvos. Tai šių 
dienų stebuklas! Jis yra 
toks pat kaip ir jus: valgo, 
kalba, gieda, meldžias, bet ir mažėja. Gal but, kad greit 
jo galva tarp kojų... Pama- ir niekas neatvažiuos, 
tykite, nesigailėsite pusės dievėja svietas.
lito!”

ŽIAURUS ELGESYS.
Subačius. Kupiškio apyl. 

teisėjas nubaudė 3 men. ka
lėjimo ir 80 litų piniginę 
bausme Stročnių kaimo gy
ventoją A. Dūlią. Baustas 
už tai, kad jis sužalojo pei- 

. ... . -.u, smarkiai supiaustyda-
dd taip yra. Žilagalvis ze- mas Akmenių kaimo mer- 

nuo I lunges paša gajtę b. Šimonytę, eidamas 
_• _ • rm h.___ i* _ _

Be- EILĖS IR STRAIPSNIAI.
| šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

— , » . , - , daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui-
rab. Zioblckas. kini iliustruota, 95 nusl.............. 25c.

KALĖDINĖ ekskursija 
I LIETUVĄ 

LAIVAI IŠPLAUKIA iš NEW YORKO 
EUROPA ...................... ..... Lapkričio
DEU ESCHLAND .............. Gruodžio
HAMBURG .......................  Gruodžio
BREMEN ..............................Gruodžio
NEW YORK ...................... Gi •uodžio

l’atugui geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo 

Mes jums pagdbėsime gauti vizitiniu ir imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms. 

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba
252 BOYLSTON ST...................... BOSTON. MASS.
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LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštu, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litu; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

V6ll.au


AStuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 14. Lapkričio 2 d., 1938 pi.

Vietinės Žinios
LABAI NEGRAŽI KO

MEDIJA.

Kanados sportininkas lai
mėjo lenktynes, o vieti

niai pavogė jo dovanas.
Kai uraganas ištiko Nau

jąją Angliją, pridarydamas 
jos gyventojams didžiausiu 
nuostolių ir daugelį jų pa
likdamas visai be pastogės 
tai Kanados provincija No
va Scotia sudėjo ir prisiuntė 
Naujajai Anglijai $2,500 
aukų.

Bet kaip Naujoji Anglija 
pavaišino kapitoną Angusą 
Waltersą, tų duosniujų ge
raširdžių, Nova Scotia pro
vincijos žvejų, atstovą?

Šiomis dienomis čia buvo 
surengtos žvejų laivų lenk
tynės dėl Šiaurės Atlanto 
žvejų čempijonato. Su tuo 
čempijonatu ėjo netiktai 
tarptautinė trofėja, tam tik
ra taurė, bet ir $3,000 pini
gų. Čempijonatą laimėjo 
minėtas Nova Scotijos žvejų 
kapitonas Walters, kurio lai
vas “Bluenose” pralenkė a- 
merikiečių laivą “Thebau- 
dą.” Tačiau kai reikėjo į- 
teikti novascotiečiui laimė
tas dovanas, tai pasirodė, 
kad nėra nei taurės, nei $3,- 
000. Kas nors iš amerikiečių 
pjavogė ir trofėja ir pinigus.

• Ar tai ne šlykšti komedi
ją? __________
Gazo darbininkų streikas 

palietė 23,000 namų.
į Šį panedėlį Brocktono ga- 

zo kompanijos darbininkai 
paskelbė streiką ir metė 
djarbą. ši kompanjja aptar
nauja išviso 22 miesteliu 
Bostono apylinkėj. Neskai- 
paties Brocktono, paliesti 
yia Randolph, Stoughton, 
Canton, Holbrook, Bridge
water, Norwood ir daug ki
tų. Darbininkai reikalauja 
vfeai nedaug, tik pripažinti 
uhiją ir “closed shop.” Algų 
ir valandų klausimas visai 
nėra keliamas. Kompanija 
tačiaus nenori ir šito menko 
reikalavimo išpildyti. Patys 
bosai užsidėjo “overauzes” 
ir nuėjo dirbti sustreikavu
sių darbininkų darbą, kad 
23,01)0 namų turėtų gazo.

Fordas žada statyt čia 
fabriką.

šią sąvaitę Bostone vieši 
pagarsėjęs automobilių fab
rikantas Fordas. Jis atvyko 
čia pažiūrėti, ar daug nuos
tolių uraganas padarė jo is
toriniam Wayside viešbu
čiui, kurį jis turi nusipirkęs 
netoli nuo Sudbury. Apžiū
rėjęs visą apylinkę, jis pa
reiškė, kad Naujoji Anglija 
esanti “puikiausia vieta vi
same pasauly.” Žalieji šios 
apylinkės laukai, kurių da
bar niekas nedirba, virsią 
kada nors puikiausiom far- 
mom. South Sudbury mies
tely Fordas jau žada statyti 
fabriką, kur busią gamina
mi įrankiai ir mašinos že
mės ūkio darbams.

Viesulas apgriovė Brock- 
toną.

Pereitą ketvergą popiet 
nėr Bridgewaterj ir Brock- 
toną praūžė siauras, bet la
bai smarkus viesulas, kuris 
pridarė beveik daugiau nuo
stolių, negu buvęs andai di
dis uraganas. Ypač šį sykį 
sunkiai nukentėjo Brockto
no priemiestis Campello. 
Namų stogai, lentos ir me
džių šako? lėkė oru net už 
nusės mylios.

Tel. ŠOU 1115 Res. SOU 9714

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale 
Mes specializuojam Vestuvių ir 

šermenų Bukietais.
Veltui pri'Htnni iljt 20 mylių. 

Savininkai:
A. Zardeskas, W. Zaniauskas.

323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Konsulas Budrys sandarie- 
čių pokily taip nekalbėjęs.

Rašydamas apie buvusį 
(South Bostono sandariečių 
I pokilį, musų koresponden- 
i tas pasakė, kad Lietuvos 
konsulas, p. Budiys, įteik
damas p. Mockui medalį, 
pareiškęs, jog p. Mockus yra 
teisingas žmogus, nieko nė
ra pavogęs, nieko nėra nu
skriaudęs, ir todėl jam yra 
duodamas medalis.

Mums teko kalbėtis su pa
čiu p. Mockum ir jis užtikri
no mus, kad p. Budrys tokių 
žodžių nesakęs. Taigi išro
do, kad musų koresponden
tas bus p. Budrio kalbą at
pasakojęs nevisai tiksliai.

Bet kad salėj buvo dėl to 
medalio kilės didelis triukš
mas ir baubimas, tai p. Moc
kus patvirtino, kad kores
pondentas parašė tiesą. 
Baubę patys sandariečiai. 
Bet jis sako, kad jie baubę 
ne dėl to, kad butų priešin
gi pačiam medaliui, o vien 
dėl to, kad tas medalis buvo 
duotas jam, p. Mockui, o ne 
p. Lėkiui.

“Jeigu sandariečiai butų 
iš principo medaliams prie
šingi, jeigu St. Gegužis ir ki
ti jų vadai nebūtų medalių 
priėmę, tai ir aš nebūčiau jo 
priėmęs,” sako p. Mockus. 
“Bet jeigu St. Gegužis pri
ėmė ir visi sandariečiai jį 
sveikino dėl to, tai kodėl 
man turėtų but prasižengi
mas tokį ordiną priimti?”

Žinoma, jis sako, į meda
lius galima žiūrėti visaip, 
bet žiūrint oficialėmis san
dariečių akimis, medaliai 
yra O. K.

l Komunistai priešingi Cam- 
bridge’aus planui “E.” 
Per šių metų rinkimus 

Cambridge’aus balsuotojai 
i turės nutarti, ar priimti va
dinamąjį planą “E,” ar ne. 
To plano priešininkai buvo 
paleidę paskalą, kad tai 
esąs “komunistų planas.” 
Bet komunistų Mass, valsti
jos sekretorius Frankfeld šį 
panedėlį viešai paskelbė, 
kad komunistai tam planui 
priešingi, ir štai dėl ko: (1) 
Tas planas sumažina miesto 
atstovybę nuo 15 iki 9 atsto
vų, taip kad tūlos wardos 
visai neturės savo atstovų 
miesto valdyboj. (2) Tas 
planas atima iš žmonių ma
joro rinkimus, o paveda juos 
keliems politikieriams, kas 
yra priešinga demokratijos 
principams. (3) Šis planas 
siūlo samdyti miesto mene
džerį. Praktika Clevelande, 
Cincinnati ir kituose mies
tuose parodė, kad samdomi 
menedžeriai labai prastai 
šeimininkauja. Todėl komu
nistai siūlo balsuoti prieš 
planą “E.”

Mirė Marcelius Petrulis.
Spalių 31, Denvers, Colo, 

mirė M. Petrulis, 42 metų 
amžiaus. Kūnas bus parvež
tas į Bostoną ir bus pašarvo
tas pas graborius p-nus Za- 
leckus, 564 Broadway, So. 
Bostone, šeštadieny.

Laidos 2 vai. po pietų ne
dėlioję. Jo broliai Juoza
pas, Domininkas, Stasys, 
Povilas! ir sesuo Tofilė Iva
nauskienė rūpinasi laidotu
vėms. Velionis buvo rimtas 
ir pažangus vyras. Kadangi 
jis sirgo, tai daktarai jam 
buvo patarę apsigyvent sau
same klimate ir ilgoką laiką 
velionis gyveno Colorados 
valstijoj. Rep. A.

Miške rasta moteris su per
plauta gerkle.

Miške, prie Pontiac kelio, 
netoli nuo Wabano, pereitą 
nedėldienį buvo rasta pasi
plovusi Mrs. Dorothy Wil
son, 39 metų amžiaus mote
ris. buvusi šokių mokytoja 
ir šiaip plačiai žinoma vei
kėja. Jos vyras sako, kad ji 
atsikėlusi nakties laiku, pa
siėmusi didelį mėsinį peilį ir 
išėjusi iš namų. Nedėlioj jis 
rado ją miške su persipiauta 
gerkle.

Jų religija—nudizmas.
Harvardo universiteto 

studentai kas metai išpildo 
jiems paduodamas kortas, 
kuriose klausiama, kokio 
amžiau, iš kur kilęs ar pri
guli kokiai religijai.

Šįmet į klausimą “kokios 
religijos,” tiys studentai at
sakę esą nudistai, o apie 20 
įasisakė esą bedieviai.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo j 
Iš Lauko ir -Viduje.

374 SILVER STREET, 
SOUTH BOSTON, MASS.

SOUth Boston 0822 
OFISAS: 315 E Street,

Nuo laivo nukelta 700 Radio programa.
Šeštadieny, Lapkričio 5,

Septyni šimtai žmonių, radio programa stotį 
vXvn Pei;eli v.nece!dleni° W0RL nuo 8:00 ijto. (1) 
Npu Va, vP -apket - 1S Ona Baltrus, ' ■ ■ - ’
N<ei) orkoj Bostoną, sj pa- smuikininkė dainininkė ir 
nedėlj turėjo but nukelti S“(2)Kalbfe nTp-UtT 

‘C B,UZZardrS K *SoP- Bostono
Bay, išvežti j kiautą ir at-apie -Septynis Senovės Ste- 

buklus.” (3) Radio kontes- 
į to klausimų atsakymai.
1 Lapkričio 6, sekmadieny, 
radio programa per stotį 
W0RL nuo 9:30 ryto bus 
sekanti: (1) Modemistics 

iš Cambridge,

vežti į Bostoną specialiu 
traukiniu, nes rūkas buvo 
toks tirštas, kad laivas ne
galėjo į Bostoną laiku at
eiti.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomia ir šventadieniaii 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 094R.
RES. 251 CHESTNUT AVE, 

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

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUO.IA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

__________ Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

sekanti:
orkestrą
Mass. (2) Ona Mineikiutė, 
dainininkė iš Montellos.

Steponas Minkus.

Telefonas 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pieta), 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

NO

Cc

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Tel. KENmore 5807

Dr. Wm. D. Wheeler
SPECIALISTAS 

ODOS LIGŲ 
Valandos: 2 iki 5 po pietų. 

452 BEACON STREET, 
BOSTON, MASS.

Mergina negyva, policija 
jieško vyro.

Pereitą subatą vienas 
“garbės vertas” džentelme
nas iš Plymoutho pasisam
dė Cambridge’uje kambarį 
nakvynei, o nedėldienio ry
tą prasišalino. Vėliau tame 
kambary buvo rasta negyva 
mergina. Policija išaiškino, 
kad tai Miss Marguerite No
lan, 32 metų amžiaus telefo
nistė iš Bostono City Hali. 
Valdžios daktaras tuoj pa
darė sekrodimą ir pripaži
no, kad ji mirusi nuo persi- 
gėrimo. Policija dabar jieš
ko to vyro iš Plymoutho. Ji 
žinanti jo vardą ir pavardę, 
bet nenorinti viešai skelbti, 
nes tai esąs “garbės vertas 
džentelmenas.” Jis esąs 52 
metų amžiaus ir turįs Ply- 
mouthe “garbės vertą” šei
myną.

Iš Wyoming© kapinių, 
kurie randasi netoli nuo Bo
stono, vieną naktį buvo pa
vogta 48 bronzo ženklai, 
kuliais buvo paženklinti Ci
vilio Karo veteranų kapai.

Da viena naujenybė South 
Bostonui.

Iki šiol Blinstrubų valgy
kloje būdavo taip vadina
mas “floor show” ir šokiai1 
sąvaitės vakarais nuo 8. Da
bar dvi orkestros groja nuo 
5 vakarais ir taipgi buna, 
“floor show” ir šokfai iki 
valgykla uždaroma.

Svečiams reikalaujant da
bar Blinstrubų valgykloje 
koncertai bus ir sekmadie
niais. Leidimas jau gautas. 
Sekmadieniais orkestrą gros 
ir dainos prasidės nuo 4 po 
pietų ir tęsis visą laiką iki 
valgykla uždaroma. Reiš- j 
kia, dabar ir So. Bostone 1 
bus nors viena vieta, kur 
sekmadieniais bus muzika ir 
nereikės važiuot į miesto 
centrą.

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga.
Darom rakandus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom. Užtraukiam Naują 
Viršų, Naujai Perdirbam. Perdirbti 
Rakandai geresni už naujus. Visą 
darbą gvarantuojam. Kaina pigi. 
Duodam numokėjimais. Rakandus 
>aimam ir pristatom i bile vietą Nau- 
:oj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO. MASS.
Tel. Brockton 7718

Rašomos
Mašinėlės

UNDERWOOD TYPEWRITER

8

Geriausios rūšies, su gražiu baksu, paranku neš
tis kur- tik nori. Mokiniam labai reikalingos, nes 
daug palengvina darbo moksle. Dabar išėjo visai 
naujas, vadinamas “Students’ Model.”

Kaina su visais parankamais tik $42.50, seniau 
buvo $54.50.

Galite gaut ant lengvų išmokėjimų. Taigi nelau
kit nieko, užsisakykit tuojaus.
PARDUODAM, MAINOM, TAISOM: ~ '

Laikrodžius, Žiedus, Akinius, Radios, Šaldytu
vus, Skalbiamas Mašinas, viskas geriausių Kom
panijų. Kainos musų prieinamiaušioš.

ROLAND KETVIRTIS & CO.

ARKLIO vietą musu gatvėse daug kur užėmė 
automobilis ir trokas. Farmeriai dabar va

žiuoja į miestus? motorkariais, o laukus aria ir 
piauja traktoriais.

Lenktynės ir auginimas arklių lenktynėms per 
ilgą laiką išlaikė ir parėmė musų Amerikos arklį. 
Darbas išvystymui Amerikoniškų Grynaveislių 
eina pirmyn netėmytinai. Arkliai, kurie laimėjo 
tautos vainikus ilsisi gyvulių farmose paamžini- 
mui ir pagerinimui garbingųjų Amerikiečių 
Grynaveislių.

Vargiai šiandien yra valstija Suv. Valstijose, 
kuri neturėtų savos gyvulių farmos taipgi ir pri
vatinės ypatos. kurios nenukautų save paamžini- 
mui Grynaveislių arklių.

Kaip lenktynės prasidėjo pas mus 1935 m. ke
lintas Massachusetts farmų pradėjo interesuotis 
ir šįmet, Mass, auginti arkliai laimėjo didelį skai
čių lenktynių. Kad padrąsinus vietos auginimą, 
mokama geri pinigai ir laimėtojams, kurie augin
ti šioj valstijoj, duodamas 8250.00 bonas.

Be viso šito, buna entuziazmas savininku, la- 
vintojų, raitelių, “swipes’u” ir kitų.

Balsuojant “YES” ant REFERENDUMO NU
MERIO 1. ANTRADIENY, LAPKRIČIO 8, Jus 
paremsite Amerikiečius Grynaveislius ir sykiu 
paliksit didelį darbo šaltinį, pagelbą seniems pi
liečiams, ir taksus Countey ir Valstijai__labai
reikalingus šiuose laikuose.

^Mokesčiai nuo Suffolk Downs proporcionališkai pri- 
gelbsti visiems kitiems miestams ir miesteliams šioj 
valstijoje.

Ką Suffolk Downs 
yra padaręs 

Suffolk Countey 
Bostonui — Chelsea — Revere 

Winthrop 
1935—1938

TAKSAI — ALGOS. VIETINĖS 
IŠLAIDOS

55,208,264.00
Seniems Pašalpa

$866,532.00
SUFFOLK COUNTĖS DAI IS 

ĮMOKĖTA Į MASSACHUSETTS 
GENERALINĮ FONDĄ 

5480,000.90
EASTERN RACING ASS’N. Inc.
5 . C. Bruce Wetmore, Treas
G1 Burroughs St.. Jamaica Plain

BALSUOKITE “YES” ARKLĮŲLENKTYNFms
1. Shall the Pari-Mutuel System of betting on 
licensed horse races be permitted in this County?

NO

"Tel. 28624 * Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

'Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
| LAWRENCE, MASS.

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

447 Broadway, So. Bo.ton, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

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)

Perkraustom 
Čia pat ir j to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephony
So. Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaie.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Tuokus visokių išdirbyačią.
Peter Trečiokas ir
Joa Kapočiunaa — savininkai.

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

BE
IR

Bet I
tei

Pei 
ųžbai 
pAdal 
turios 
Miunt 
vokiei 
Prie p 
lai su 
tė nei 
Susirii 
koslov 
kams :

Lenl 
vo tik 
kija ga 
diniu, 
čekosk 
jai atii 
pin my 
kurioj 
Čekosli 
syklos.

Vent 
000 Č 
tojų su 
kais.

Pati 
nuo f

- Ziudeti 
3^500,01 
blausia 
ir gelei

Pirma 
jo 54,81 
lių žemi 
gyvento 
10,500,0 
38,600 1 
teritoriji 
geležink

Nežiui 
mingos 
Lenkija 
tuoja, ks 
dar duoi 
savo godi 
kijos po 
neužilgo 
tokia pat 
kokia šiai 
vakija. V 
liškai šiai 
padalyti 
apsigynim 
jos milita 
alkanas vi 
savo iltis 
mynę.

Lenkija 
atplėšta ni 
da ta jos d 
rusinai, bi 
pasipriešini 
do jų tikslu 
Rusiniją k; 
kurio vėliai 
ti agitaciją 
Eini ją, prie 
prijungti ir 
rie dabar g; 
jos Galicijo, 
tokių tikslų 
iš to, kad jie 
ta čekoslov; 
tapo pavadii 
rajina. Maty 
tikslo išplėsi 
Ukrajiną pe 
liciją iki Soi

Taigi, jeig 
dovybė butų 
nė, tai ji tui 
slaviškomis t 
plėšti jas ka 
ir Romos buc


