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Cekoslavija Neteko 4,800 
Keturkampių Mylių Žemes

BE TO. IŠ JOS ATIMTA 
IR 4,800,000 ŽMONIŲ.

Bet Lenkija ir Vengrija pro
testuoja, kad joms da 

permažai teko.
Pereitą sąvaitę buvo jau 

Užbaigtas Čekoslovakijos 
padalinimas. Jj pradėjo ke
turios didžiausios valstybės 
Miunchene, o užbaigė vieni 
vokiečiai su italais Vienoje. 
Prie paskutinių dalybų ita
lai su vokiečiais jau nekvie
tė nei francuzų, nei anglų. 
Susirinko ir nutarė, kiek Če
koslovakijos atrėžti len
kams ir kiek vengrams.

Lenkų Čekoslovakijoj bu
vo tik apie 80,000, bet Len
kija gavo 240,000 naujų val
dinių, kurių didžiuma yra 
čekoslovakai. Be to, Lenki
jai atiduota 400 keturkam
pių mylių plotas teritorijos, 
kurioj guli turtingiausios 
Čekoslovakijos anglių ka
syklos.

Vengrijai atiduota 1,060,- 
000 Čekoslovakijos gyven
tojų su derlingiausiais lau
kais. ;

Pati Vokietija atsilupo 
nuo Čekoslovakijos visą 
Ziudetų kraštą ir apie 
3,500,000 gyventojų s.u svar
biausiais pramonės, centrais 
ir geležinkeliais.

Pirma Čekoslovakija turė
jo 54,834 keturkampių my
lių žemės plotą ir 15,300,000 
gyventojų. Dabar jai beliko 
10,500,000 gyventojų ir tik 
38,600 keturkampių mylių 
teritorijos be pramonės ir 
geležinkelių.

Nežiūrint šitokio nelai
mingos šalies apkarpymo, 
Lenkija ir Vengrija protes
tuoja, kad joms permažai 
dar duota. Neprisotinamu 
savo godumu apjakusi, Len
kijos ponija nemato, kad 
neužilgo ir ji pati gali tapti 
tokia pat Vokietijos auka, 
kokia šiandien yra Čekoslo
vakija. Vietoj paduoti bro
liškai slavų tautai ranką ir 
padalyti su ja kokią nors 
apsigynimo sutartį, Lenki
jos militarizmas, kaip tas 
alkanas vilkas, tuoj suleido 
savo iltis į draskomą kai
mynę.

Lenkija norėjo, kad butų 
atplėšta nuo Čekoslovakijos 
da ta jos dalis, kur gyvena 
rusinai, bet vokiečiai tam 
pasipriešino. Tai jau paro
do jų tikslus. Jie nori palikti 
Rusiniją kaip branduolį, iš 
kurio vėliau jie galės pradė
ti agitaciją už platesnę Ru- 
einiją, prie kurios reikėtų 
prijungti ir tuos rusinus, ku- 
lie dabar gyvena ir Lenki
jos Galicijoj. Kad vokiečiai 
tokių tikslų turi, tai matyt ir 
iš to, kad jiems patariant ši
ta Čekoslovakijos Rusiniją 
tapo pavadinta Karpatų Uk- 
rajina. Matyt, vokiečiai turi 
tikslo išplėsti šitą Karpatų 
Ukrajiną per Lenkijos Ga
liciją iki Sovietų Ukrajinos.

Taigi, jeigu Lenkijos va
dovybė butų kiek apdaires
nė, tai ji turėtų vienytis su 
slaviškomis tautomis, o ne 
plėšti jas kartu su Berlyno 
ir Romos bučeriait?.

Ir Meksika Prieš 
Žydus.

Jei tikėti “New York 
Times” korespondentui, tai 
Meksikoje yra prasidėjęs 
vajus prieš žydus. To ko
respondento pranešimu, 
propagandą prieš žydus 
Meksikoje remianti Vokie-' 
tijos pasiuntinybė. Esąs jau 
išleistas įstatymas, kuriuo 
labai apsunkinama žydams 
įvažiuoti Meksikon. Pagal 
tą įstatymą, žydas galįs įva
žiuoti Meksikon tiktai neve
dęs, nesenesnis kaip 25 me
tų amžiaus, ir įvažiuoda
mas turi pasižadėti apsives
ti su Meksikos indijonka ir 
sukurti “maišytą šeimyną.”

Tas pats “N. Y. T.” kores
pondentas priduria, kad 
naujas imigracijos įstaty
mas ateinančiais metais leis 
įvažiuoti Meksikon 1000 
vokiečių ir 1000 japonų, bet 
iš Jungtinių Valstijų busią 
įleista daug mažiau.

Čekoslovakija Turi 
500,000 Pabėgėlių.
Amerikoj yra susidaręs 

komitetas Čekoslovakijos 
pabėgėliams šglpti, kuris 
praneša, kad iš nacių ir len
kų užimtų Čekoslovakijos 
pakraščių pabėgo į Čekoslo
vakijos vidurį apie 500,000 
gyventojų. Visa jų nuosavy
bė palikusi priešo rankose ir 
dabar tie nelaimingi žmo-, 
nės neturį iš ko gyventi. Tų 
pabėgėlių tarpe esą apie i 
20,000 žydų ir apie 50,000 
tikrų vokiečių, kurie yra 
priešingi nacių diktatūrai; 
visi kiti esą čekoslovakai. 
Tai buvę valdininkai, biz
nieriai ir paprasti fabrikų 
darbininkai, kuriuos dabar 
naciai išmetė iš darbo.

Lenkija Suvaržė Pi
nigų Mainą.

Šį panedėlį Lenkijos val
džia išleido įsakymą, kad 
visi Lenkijos piliečiai rapor
tuotų jai, kiek jie turi užsie
niuose turto, nes ateity to
kiems turtams parduoti ar 
išmainyti reikėsią valdžios 
leidimo. Tuo pačiu laiku už
drausta išvežti iš Lenkijos 
auksinius papuošalus, kaip 
žiedus, špilkas ir kitokius 
daiktus. Brangiųjų akmenų 
taipgi nevalia išvežti.

RUSAI ĮSPĖJA
SAVO PRIEŠUS.

Maršalas Vorošilovas žada 
jiems “uogų.”

Šį panedėlį Sovietų Rusi
ja minėjo revoliucijos 21 
metų sukaktį. Maskvoje bu
vo didžiausios iškilmės. Mie
stas pasipuošė vėliavomis, o 
ant sienų ir namų stogų iš
kelta Lenino, Stalino ir kitų 
komunistų vadų paveikslai. 
Fabrikai ir kiti darbai su
stojo, nes tai svarbiausia So
vietų valstybės šventė. Per 
Raudonąją Aikštę perėjo 
ginkluotos Sovietų spėkos ir 
apie 1,000,000 civilių žmo
nių, kurie nešėsi visokias 
vėliavas ir plakatus su viso
kiais ūbaisiais. Prakalbą pa-' „ . .
sakė per radiją vyriausis ar-1 gyvybės palaikantį vitami- 
mijos vadas Vorošilovas. ną duoda nikotino rakštis. 
Jisai įspėjo visus priešus, Taigi Amerikos mokslinin- 
kad jie nekištų savo nosies į kai nusiuntė demokratijos 
Sovietų Rusiją. Nors jis nei gynėjams net 270,000 dožų 
vieno priešo neįvardijo, bet 
buvo aišku, kad jis taikė sa-

Amerikos Moksliniu- New Yorke Suimti 4 
kų Auka Ispanijai. Baisus Galvažudžiai.

Nusiuntė 270,000 dožų vai
sto pelagrai gydyt.

“The New York Times” 
praneša, kad 39 žymiausi

Jie žudė pagrobtus biznie
rius ir degino jų lavonus.
New Yorko apylinkėj pa

skutiniais laikais buvo pa-planuoti, JYClVl

Amerikos mokslininkai nu-'grobti (“kidnapinti”) keli 
siuntė Ispanijos respublikos biznieriai, kurių vienas pra- 
premjerui D-rui Negrinui 
dėžę vaistų pelagrai gydyt. 
Pelagra yra žinoma kaip 
“skurdžių liga.” Sakoma, 
kad Madride dabar apie 
40,000 žmonių serga pelag
ra dėl prasto maitinimosi. 
Iki šiol vaistų nuo tos ligos 
nebuvo, tik nelabai senai 
Amerikos mokslininkams 
pavyko atrasti vitaminą, ku
ris pašalina pelagra ir atsta
to žmogaus sveikatą. Tą

tos rakšties.
“New York Times” pa-

vo kalbą daugiausia Japo- duoda ir vardus tų moksli- 
nijai. Girdi, Čangkufengo ninku. Tai esą vic 
incidentas, per kurį pereitą universitetų profesoriai, ku- 
rugpiučio mėnesį rusams te- rių ne vienas yra apdoyano- 
ko susikirsti su japonais i tas Nobelio dovanomis 
Mandžiuko pasieny, buvo savo nnnnplmis moks 
tik mažas pavyzdis to, ką m... ‘
Sovietų armija gali padaly
ti. “čangkufengo apylinkėj 
buvo tiktai gėlės,” pasakė 
Vorošilovas. “Vėliau bus ir 
uogų. Ir jų gaus kiekvienas 
atkaklus priešas, nežiūrint 
kur jis bemėgintų savo nosį 
į Sovietų teritoriją kišti. Ir 
tegul priešai nemano, kad 
mes visuomet veiksime tik
tai savoj teritorijoj.”

Tai esą vis garsus

Šią Savaitę Amerikoj Iš
rinktas Naujas Kongresas
BE TO, 32-JOSE VALSTI
JOSE BUVO RENKAMI 

GUBERNATORIAI.
Rinkimuose dalyvavo 9 par

tijos su 972 kandidatais.

BOMBANEŠIAI NULĖKE 
7160 MYLIŲ BE SU

STOJIMO.
Šį panedėlį Australijon 

atlėkė du anglų bombane- 
šiai lėktuvai, kurie buvo iš
lėkę iš Egipto. Į 48 valandas 
jie padarė 7160 mylių be su
stojimo. Tai yra naujas to
lumo rekordas. Iki šiol tolu
mo rekordą laikė Sovietų 
Rusijos lakūnai, kurie pe
reitų metų liepos mėnesį at
lėkę be sustojimo iš Mask
vos į Californiją. Apskritas 
anglų greitumas buvo 150 
mylių per valandą.

Darbo Santikių Taryba 
praneša, kad per 4 mėnesius 
ji sutaikiusi 93 streikus, Be 
to, jai tarpininkaujant 350 
streikų buvo išvengta.

Sąmokslas “Pulti 
Berlyną.”

Iš Berlyno pranešama, 
kad pereitos sąvaitės pabai
goje fašistų “Liaudies Tri
bunolas” tenai pasmerkęs 4 
vyrus už sąmokslą “pulti 
Berlyną.” Tas puolimas tu
rėjęs prasidėti tuo pačiu lai
ku, kai Sovietų Rusijos 
“raudonoji armija” butų 
pradėjus žygį prieš Vokieti
ją. Kada tai turėjo įvykti, 
telegramos nepasako, bet 
iš pranešimo išrodo, jog tai 
turėjo būti proletariato re
voliucija prieš fašistišką na
cių diktatūrą.

Nuteisti dėl to “sąmoks
lo” žmonės vadinasi: Peter 
Kasper, August Hirsch, Jo
hannes Schneider ir Otto 
Sauter.. Kasperas nesenai 
sugryžęs iš Sovietų Rusijos 
ir buvęs vyriausis šito “są
mokslo” vadas, užtai fašistų 
teismas pasmerkė jį mirti ir 
jam bus nukirsta galva. Ki
ti nuteisti nuo 2 iki 13 metų 
kalėjimo.
L1NDBERGHAS ESĄS 
“NETAŠYTAS ŠNIPAS.”
Kalbėdamas Maskvoj per 

21 metų revoliucijos sukak
tį, Sovietų Liaudies Komi
saras Molotovas pasakė, 
kad kapitalistinės valsty
bės siuntinėjančios į Rusiją 
savo šnipus, ir kad vienas 
tokių šnipų buvęs Lindber- 
ghas, tik jis esąs “netašytas 
šnipas.”
TAMAS MOONEY PADA

VĖ NAUJĄ PRAŠYMĄ.
Pasiremiant tuo faktu, 

kad Vyriausiojo Teismo na
riai ne vienbalsiai Tarno 
Mooney peticiją atmetė, jo 
advokatai padavė prašymą 
apsvarstyti tą peticiją iš 
naujo.

> uz
> nuopelnus mokslui. 

Tarp jų figūruoja: Harvar
do universiteto fiziologijos 
prof. Cannon, Columbijos 
universiteto fizikos prof. 
Harold Clayton Urey, Illi- 
nojaus universiteto chemi
jos prof. Adams, Princetono 
universiteto prof. Einšteinas 
ir visa eilė kitų.

Siųsdami tuos vaistus, jie 
pridėjo ir laišką su savo pa
rašais Ispanijos premjerui, 
kuris ir pats yra žymus fi
ziologas. Jie sveikina jį ir 
visą ispanų tautą, kuri taip 
narsiai gina savo šalies lai
svę.

Italai Sudarė Naują 
Diviziją Ispani jo j.
Ispanijos vyriausybė nu

siuntė Anglijai ir Francuzi- 
jai skundą, kad italai vėl 
pradėjo gabenti kariuome
nę Ispanijos fašistams į pa* 
galbą. Neskaitant jau esa
mų italų fašistų armijoj, ir 
neskaitant prisiųstų šiomis 
dienomis sustiprinimų vie
toj ištrauktų 10,000 sužeistų 
ir ligonių, dabar italai iškė
lė da čielą diviziją, kuri vei
kia'savystoviai. Be to, nacių 
karo laivai pradėjo užpuldi
nėti iš Vokietijos uostų Is
panijos valdžios laivus Šiau
rės juroj (tarp Vokietijos 
ir Anglijos).

ANGLAI IŠRADĘ NAUJĄ 
ARMOTĄ ORLAIVIAMS 

ŠAUDYT.
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

buvo bandomas apsigyni
mas nuo užpuolimo iš oro. 
Šituose bandymuose pasiro
dė naujos konstrukcijos ka- 
nuolė lėktuvams šaudyt. Per 
minutę ji paleidžianti 12 šū
vių ir esanti pripažinta kaip 
mirtingiausis ginklas prieš 
orlaivius.

ŽYDUKAS PERŠOVĖ NA
CIŲ VALDININKĄ.

Šį panedėlį Paiyžiuje ta
po peršautas ir sunkiai su
žeistas Vokietijos ambasa
dorius, Ernst von Rath. Jį 
peršovė jaunas žydukas, ku
ris padavė savo vardą ir pa
vardę kaip Heršel Grynš- 
pan. Jis norėjęs atkeršyt už 
žydų Vokietijoj persekioji
mą.

puolė be jokios žinios. Pe
reitą sąvaitę policijai pavy
ko suimti 4 vyrus, kurie ge
rai pakedenti prisipažino, 
kad tai buvęs jų darbas. Jie 
pagrobę jį ir už keturių die
nų nušovę, o lavoną įgrūdę 
j krosnį ukrainiečių salės 
skiepe ir sudeginę. Ėmę ke- _________
lias valandas, pakol sudegę iionų’žmonių,“ 
visi kaulai. _ Sudegintasai balsuoti buvo užsiregistra- 
zmogus vadinosi Norman vusįu 54,324,930 piliečių. 
Miller. Jis buvo pagrobtas . ...pereita rudenį, 4 giįodžio. ■ m.et^. nnkimuose yra 
Kaip policija dabar sužino
jo, tai ir kiti tų galvažudžių 
pagrobti žmonės buvo lai
komi toj pačioj ukrainiečių 
salėj, tiksliau pasakius, jos 
skiepe.

Suimtieji vadinasi: Ste-!." v c J,™ -------- , n* > rz -± ±
pan Sakoda, Dimitrij Gula, 1S bu™.9'2.’ 15Pr.ie ,1>agal « Komitetas
Vilimas Jacknis (gal Juk- partijas dalinosi šiaip: Šmeižia Darbininkus
nys?) ir John Virga. Pagro- j uemoKiaių ..............
bę kurį biznierį, jie reika
laudavo iš jo namiškių iš- j 
pirkimo.

pastatė savo kandidatūrą į 
valstijos guberna torius. 
1934 metais jis gavo 38,438 
balsus. Šį kartą net jo priešai 
pranašavo jį galėsiant su
rinkti nuo 50,000 iki 150,-

Kai šios savaitės “Kelei- 000 balsų. Tačiau laimėti 
vis” eina į spaudą, Jungti- rinkimus jam reikėtų gauti 
nių Valstijų gyventojai ren- nuo 200,000 iki 250,000 bal- 
ka naują Kongresą. Spėja- sų. 
ma, kad balsavimuose daly- balsų 
vaus nemažiau kaip 40 mi- 

, nes norinčiu

renkami visi 435 kongres- 
manai; bet kadangi Maine’o 
valstija savo 3 kongresma- 
nus jau išrinko kiek anks
čiau, tai šią sąvaitę liko iš
rinkti da 432 kongresmanu.. 
Kandidatų į kongresmanus

Ar socialistas gali tiek 
surinkti nedidelėj 

Connecticut valstijoj, tai la
bai abejotina. Tačiau Mc
Levy tikėjosi rinkimus lai
mėti.

Savo mieste McLevy yra 
labai populiarus, nes majo- 
raudamas išnaikino graftą, 
sumažino taksas ir atmakė- 
jo miesto skolas, kurių bu
vo pridarę demokratai ir 
republikonai.

Republikonti ...... .
Progresyvių ........
Farmerių-darbiečių 
Socialistų ............
Komunistų ............
Prohibicininkų ..... 
Socialist-Labor ....
Nepriklausomų ..... 
Kitokių ................

426
355 Kongresmano Dies’o ko-

15
16
37

mitetas “prieš-amerikoniš- 
kai veiklai tirti” virto šlykš
čiausią purvų duobe, iš ku-l 
rios yra drabstomos darbi
ninkų unijos ir bendrai vi
sos pažangios organizacijos. 
Pereitą sąvaitę šito komite
to surinkti “liudininkai” pri- 

Be to, šiuose rinkimuose pasakojo, buk CIO unijos - • i i • w • t i • i . • l'pniirlnnimr ni-vnn

Anglija Pratinas
Prie Oro Atakų.

Anksti pereito nedėldie-! 
nio rytą Hartfordo mieste, I 
Anglijoj, buvo įtaisytas teo-1 .........—- << , •. •retiškas miesto užpuolimas turėjo but išrinkti 32 valsti-1 įaudonieji peieitais me
lš oro. Žmonėms ramiai sau JU gubernatoriai, 35 valstijų tais buvo suoigamzavę Cle- 

staiga pradėjo senatoriai ir daug mažesniu velande dinamito! ių bnga- 
- - - ■■ cią, kurios tikslas buvęs iš-

kad miestas užpultas Daugiausia dėmesio yra dinamituoti Republic phe- 
-■ 1 ----- •---------- • tz ■ no korporacijos dirbtuvę,

streiklaužių namus, geležin
kelių bėgius ir tiltus, muni
cipalinę elektros įmonę, ir 
vandens rezervuarą, iš ku
rio miestui tiekiamas van
duo.”

Aišku, kad tai yra tyčia 
sufabrikuotas šmeižtas, ku
rio tikslas yra supiudyti 
lengvatikę visuomnę prieš 
CIO unijas. Nes koks gi tik
slas unijai butų sprogdinti 
geležinkelius, elektros įmo
nes arba vandentiekį?

Bet kuomet Dies’o komi
tetas fabrikuoja šitokius 
biaurius šmeižtus prieš dar
bininkų unijas, jis nepašau
kė da nei vieno tikro liudi
ninko, kuris parodytų, kaip 
“Republic” plieno korpora
cijos pasamdyti galvažu
džiai šaudė streikuojančius 
darbininkus.

27
9

51

miegant, L.—r___ .
žviegti sirenos, kaip įspėji- valdininkų, 
mas, I.„2 ... 1___ ________
ir reikia slėptis į tam tikras kreipiama į Kongreso rin- 
slėptuves. Žiburiai mieste kimus. Republikonai tikėjo- 
tuojau užgeso, o tamsų orą si laimėti Kongrese apie 80 
pradėjo raižyt prožektoriai, vietų. Demokratai tikėjosi 
jieškodami užpuolikų. Vir- kiek nors pralaimėti, tik jau 
šum miesto zujo 4 bombane- 
šiai. Kai prožektoriai juos 
apšviesdavo, jie smarkiai 
nerdavo žemyn, stengda
miesi nusikratyti šviesos. 
Nuo žemės smarkiai šaudė 
priešlėktuvinė artilerija į

netiek daug. Jie manė ne
teksią apie 25 vietų, o jau 
50 tai butų nepaprastai 
daug.

Iki šiol Kongreso sąstatas 
buvo toks:

Senate—-76 demokratai, 
apšviestus lėktuvus. Miesto 15 republikonų, 2 fanneriai- 
gatvėmis tuojaus pasileido' 
12,000 organizuotų savano
rių rankiot tariamai sužeis
tuosius ir užmuštuosius. Jie 
gaudė gatvėse ką tik pama
tę ir visus gabeno ambulan- 
sais į greitosios pagalbos 
punktus. Išrodė kaip kad iš- čios.
tikrųjų miestas butų užpul- į Wall Streetas ir bendrai 
tas priešo orlaivių. į visi stambus Amerikos pini-

---- guočiai trokšta, kad dabar- 
JAPONŲ ARMIJA KINI- tinio Kongreso sąstatasĮpa- 

JOJ LAUŽIASI VIS sikeistų į reakcinę pusę. Jie 
GILYN.-- nori, kad butų išrinkta dau-

Paėmusi Hankau miestą, giau Roosevelto priešų, ku- 
japonų armija pradėjo grei- rie galėtų nušluoti jo admi- 
tai žygiuoti Yangtze paupiu nistracijos pravestas darbi- 
aukštyn, vadinasi, Kinijos ninku naudai reformas, 
gilumon. Šią sąvaitę japo- kaip Wagnerio Aktas, Algų- 
nai jau pradėjo atakuoti ki- Valandų Įstatymas ir kiti, 
niečių pozicijas Hunano Partijos žymė tiems plu- 
provincijos pasieniu. Iš to tokratams didelio skirtumo 
aišku, kad jie ruošia sau ke- nedaro. Kaip vienas finan- 
lią į teritoriją, kuri iki šiol sinių apžvalgai rašytojas šią 
da nebuvo karo paliesta. Ši- sąvaitę išsireiškė, Wall 
toj .teritorijoj, sakoma, ki- Streetui yra “daug geresnis

darbiečiai, 1 nepriklauso
mas republikonas ir viena 
Vieta tuščia.

Atstovų Bute — 328 de
mokratai, 88 republikonai, 
7 progresyviai, 5 farmeriai- 
darbiečiai ir 7 vietos tuš-

niečių armijos vadas Čian 
Kai-šekas mėginsiąs užduo
ti japonams sprendžiamąjį 
smūgį.

RIN-

atžagareiviškas demokra
tas, negu pažangus republi- 
konas.” Jeigu Amerikos pi
niguočiai iki šiol daugiau 
rėmė Republikonų- Partiją, 
tai tik dėl to, kad šita parti
ja visuomet buvo atžagarei- 
viškesnė ir palankesnė stam-

KUNIGAS PABĖGO SU 
17 Metų mergaite.
Kingston, N. Y. — Apie 

savaitė atgal pabėgo šio 
miestelio parapijos klebo-' 
nas, kun. L. C. Richmond, 
išsiveždamas su savim 17 
metų amžiaus mergaitę, 
Marthą May Aveiy, kuri 
giedodavo jo bažnyčios cho
re. Kun. Richmond yra jau 
59 metų amžiaus. Mergaitės 
tėvai labai susirūpinę ir 
kreipėsi į policiją prąšyda- 
mi jieškoti to kunigo su jų 
mergaite. ,

LENKIJA TURĖJO 
KIMUS.

Pereitą nedėldienį Lenki- viškesnė ir palankesnė stam- 
joj buvo renkamas naujas baus kapitalo interesams, 
parlamentas. Žinios iš Var-i Socialistai yra daugiau- 
šuvos sako, kad rinkimus šia susidomėję rinkimais 
laimėjusi valdžia, kurios Connecticut valstijoj., kur 
priešaky stovi gen. Smigly-‘socialistas McLevy, dabar- 
Rydz. 'finis Bridgeporto majoras,

SUDUŽO TROKAS SU 
DINAMITU. '•

Harrisburg, Pa.—Pereitą 
subatą netoli nuo čia sudužo 
j tiltą atsimušęs trokas, ku
ris vežė 50 dėžių dinamito 
ir 1,000 pistonų. Visos dė
žės su dinamitu išlakstė, ‘bet 
nei viena nesprogo. Tai bu
vo stačiai stebuklas.
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i APŽVALGA I
KIEK YRA AMERIKOJE 

LIETUVIŲ?
“Garsas” rašo:
“Remiantis Jungtiniu Ame

rikos Valstijų cenzu, arba gy
ventojų surašymu, kuris buvo 
padarytas 1930 metais, mato
me tokią padėtį: vokiečių šioje 
šalyje yra 6,800,000, italų — 
4,500,000, žydų — 3,389,000, 
lenkų — 3,300.000, skandina
vų — 3,100,000, airių—3,100,- 
000, čekų — 1,301,000, lietu
vių apie 700,800. ’

Bet kiek mes atsimenam, 
tai 1930 metų cenzas lietu
vių užregistravo ne 700,800, 
bet vos tik apie .$130,000.

Lietuviai patys, žinoma, 
savo skaičių kelia daug auk
ščiau; bet musų pačių ap
skaičiavimai paremti tik 
spėjimais, o ne statistikos 
žiniomis. Spėjimais remian
tis, Chicagoje lietuvių pri- 
skaitoma iki 100,000, Broo- 
klyne 75,000, Bostone iki 
15,000 ir tt.

Bet “The World Alma
nac,” pasiremdamas oficia- 
lėmis statistikomis, paduo
da šitokį lietuvių skaičių A- 
merikos didmiesčiuose:

Chicagoje ............. 31,430
Brooklyne ............. 15,005
Philadelphijpj .... 6,514 
Bostone ................. 5,869
Mes galime sakyti, kad 

mus yra daug daugiau. Bet 
kuo mes galim tai Įrodyt?

sus, kad su juo kovoti visos 
priemonės negalėjo nieko pa
daryti. Buvo išleisti greičiausi 
įsakymai, net įsteigtos kartu
vės kovoti su marą skleidžian
čiais žmonėmis, pritraukti į tą 
kovą geriausi gydytojai, ta
čiau visa tai nieko negalėjo 
padėti, žiauriausių įstatymų 
baimė dar labiau stiprino ma
ro jėgą. Įsručio apskrityje ma
ras taip baisiai siautė, kad iš
braukė iš gyvenimo beveik vi
są jo praeities istoriją. Tas 
pats dėjosi ir kitose Prūsų Lie
tuvos vietose. Kai kuriose apy
linkėse nuo maro išmirė keturi 
penktadaliai žmonių. Ypačiai 
maras stipriai siautė prie pa
rapijų, kur žmonės j ieškojo 
dvasinės pagelbos.”

Klaipėdos miestas buvęs 
paliestas mažiausia, ir tai 
per vienus metus nuo maro 
mirę apie 10,000 žmonių.

“DIEVO GARBEI—ŠIR
DIES DŽIAUGSMUI.”
Šitokiu antgalviu “Gar

sas” deda kun. Juro pamok
slus LRKSA. nariams “švie
sti.” Pereitos sąvaitės laidoj 
šitas “dvasios vadas” nupa
sakojo šitokį kurjozą:

“Galingiausias Dievo kūri
nys, kilniausias misijonierius, 
sėkmingiausias mokytojas ir 
visuomenės auklėtojas tai pa
vyzdinga šeima. Joje atspindi 
švenč. Trejybės paveikslas. 
Patsai galybių Viešpats nuo 
amžių yra nusprendęs panau
doti ją ant žemės, kol bus pri
pildyta dangus šventaisiais. 
Taigi šeima yra Dievo atsto
vas.”

Juokas čia yra tas, kad 
jegamastis Juras visai neap- 
sižiurėjo kaip jis pastatė sa
ve už dangaus durų. Girdi, 
į dangaus šventuosius yra 
renkami tiktai šeimynų tė« 
vai. Na, o kurgi ."kunigėlio 
Juro šeimyna? Jis neturį 
jos. Taigi Jis negali but ir 
“Dievo atstovas.” Jis negali 
patekti ir į “dangaus šven
tuosius,” nes “galybių Vieš
pats nuo amžių yra nuspren
dęs” rinkti į tokius laimin
guosius tiktai vedusius žmo
nes.

Išeina, kad iš kun. Juro 
negali but nei Dievui gar
bės, nei širdžiai džiaugsmo.

APIE BUVUSĮ PRŪSŲ 
LIETUVOJE MARĄ.
Vienas laikraštis rašo a- 

pie tą marą, kuris prieš 200 
metų atgal siautęs Prūsų 
Lietuvoje. Sako:

“Maras buvo labai žiaurus 
ir .panašus į dėmėtąją šiltinę. 
Marui paplisti padėjo ir labai 
šalta 1707 metų žiema, kada 
žmonėms pritruko maisto. Bai
siame skurde ir varge žmonės 
įbuvo priversti maitintis sun
kiai virškinamais maisto pro
duktais, nuo kurių jie vėliau 
ėmė sirgti kraujalige — dezin- 
terija.”

Toliau tas laikraštis sako, 
kad—

“Ir dabar tų baisiųjų dienų 
liudytojai tebėra daugelyje 
Lietuvos vietų užsilikę mar- 
kapiai. Tai dažniausiai ant kal
nelių padaryti aptverti ir me
džiais apsodinti kapai, kur ta
da žmonės buvo laidojami ma
giškai. Maęas buvo toksai bai

ARGENTINOS ŽMONĖS 
REMIA ISPANIJOS 

RESPUBLIKĄ.
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” praneša, kad šiomis 
dienomis tenai buvo atvy
kę Ispanijos respublikos at
stovai ir Buenos Aires žmo
nių organizacijos surengė 
lojalistų naudai didžiausį 
koncertą Luna Parke. Esą,

“Programą išpildė žymiausi 
Argentinos teatrų ir radio ar
tistai visiškai nemokamai. Ar
tistų tiek daug pasisiūlė, kad 
dalis negalėjo nei gaut progos 
pasirodyti.

“Publikos buvo perpildytas 
Luna Parko stadijonas. Buvo 
atspausdinta 20,000 bilietų 
(nuo 2 pezų ir aukščiau), bet 
jie iš anksto tapo išpirkti ir 
dienoje koncerto daugelis ne
galėjo gaut įžangų.

“Prie progos pastebėtina, 
kad visi parengimai lojalės Is- 
nanijos naudai Argentinoje 
labai skaitlingai lankomi. Tas 
rodo, kad Argentinos liaudis 
yra pažangi ir kultūringa.”
Argentiną turi apgyvenę 

ispanų tautos žmonės, todėl 
natūralu, kad Ispanijos įvy
kiai juos daugiau domina, 
negu kitus. Bet svarbu, kad 
argentinai remia Ispanijos 
demokratijos gynėjus, o ne 
fašistus.

“A. L. BALSUI” JAU DE
ŠIMTS METŲ.

Sukako jau dešimts metų, 
kaip Buenos Aires mieste 
pradėjo eiti “Argentinos 
Lietuvių Balsas.” Minėda
mas šitą savo sukaktį, “A. 
L. Balsas” išėjo 12-kos pus
lapių, įdėjo daug atsimini
mų ir pamargino juos žy
mesnių veikėjų atvaizdais.

“A. L. Balsas” laikosi de
mokratinės linijos ir yra be
ne geriausia lietuvių laikraš
tis Pietų Amerikoje. Jį lei
džia Pranas Ožinskas, o re- 

; daguoja Kastantas N. Nor- 
' kus.

“Keleivis” sveikina “Ar- 
1 gentinos Lietuvių Balsą” su
silaukus 10 metų sukaktu
vių ir linki jam geriausios 
kloties ateityje.

AR ŽINOTE, KAD -
Turkijoj ir Persijoj, ku-j 

rios savo kilimais (divo- 
nais) yra pagarsėjusios vi
same pasauly, kiekviena | 
spalva turi kokią nors reikš-; 
mę. Juoda reiškia nelaimę, ’ 
balta ir žalia — džiaugsmą, 
raudona ir purpurinė—gar
bę ir didybę. Todėl tikruose 
turkiškuose ar persiškuose 
kilimuose beveik nekuomet 
nematysit juodų spalvų, bet 
labai daug raudonų, purpu
rinių, žalių ir kitokių varsų.

Amerikos daktarų tarpe dabar eina karšti ginčai dėl klausimo: socializuot mediciną, ar ne? 
Medicinos socializacija reikštų tokią tvarką, kur biedni žmonės butų gydomi už dyką, o dak
tarams algą mokėtų valstybė. Dr. Thomas Parran, generalinis federalės valdžios chirurgas, 
stoja už medicinos socializacija. Kiti tam priešingi.

tas, ir kiaušinėliai jame su
dėti gražiai eilėmis. Kuo
met krepšelis buna gatavas, 
pusė jo išeina laukan, o kita 
pusė pasilieka pataitėj, kuri 
nešioja jį kelias dienas. Kai 
jauni tarakonai jau prade
da iš kiaušinių kaltis, tuo
met pataitė padeda krepšelį 
su kiaušiniais į slaptą vietą 
ir daugiau savo vaikais ne
sirūpina.

Kinijoj yra tokia mada, 
kad vedę sūnus pasilieka 
gyventi prie savo tėvų, o kai 
tų sūnų sūnus apsiveja, tai 
ir jie pasilieka. Tuo budu 
susidaro labai didelės šei
mynos, kurios kartais turi 
po 200 ir iki 300 narių vie
noj pastogėj.

Kiniečių merginos, norė
damos iš kalno žinoti ar jos 
turės vaikų, mėto drambliui 
ant nugaros akmenukus. Jei
gu akmenukas pasilieka ant 
gyvulio nugaros, tai reiškia, 
kad vaikų bus.

Banana alsuoja panašiai 
kaip ir'žmogus. Ji sutraukia 
į save oksigeną, o išleidžia 
karbono dioksidą (anglia- 
dario dvidegį). Ir ji pati ga
mina reikalingą jai šilimą.

Vienas kiniečių generolas 
uždraudė moterims daly
vauti armijos tarnyboj, nes 
jos negalinčios išlaikyti pa
slapties.

Per radiją galima paga
minti didžiausios katastro
fos garsą, suspaudžiant sau
joj degtukų dėžutę.

Hondūro respublikos čia
buviai žalias bananas ver
da, kaip Lietuvos žmonės 
verda žalias pupų ankštis, ii 
valgo jas su druska.

Sakoma, kad banana yra 
tryskart maistingesnis val
gis negu kvietinė duona.

NATŪRALIZACIJOS KLAUSIMU.

TAUTININKŲ SAUVALE LIETUVOJE 
PASILIEKA IR TOLIAU.

Buvo paskelbta, kad 1 
lapkričio Lietuvoje tapo at
šauktas karo stovis, kuriuo 
per 12 metų tautininkai ve
dė karą prieš Lietuvos liau
dį.

Bet dabar pasirodo, kad 
tas karo atšaukimas buvo 
blofas žmonių akims dumti, 
nes vietoj karo stovio tauti
ninkai tuojaus įvedė “nepa
prasto meto įstatymą.”

Kaip karo stovis buvo tai
komas ne svetimiems prie
šams, bet savo piliečiams 
spausti, taip ir tas “nepa
prasto meto įstatymas” yra 
atkreiptas ne prieš Hitlerį 
ar lenkus, bet prieš Lietuvos 
žmones.

kymą arba platinimą, o taip 
pat ir jų gaminimą. \

8. Visus kitus dalykus.
Visi šitie, ir net visi kiti, 

bus vidaus reikalų ministe- 
rio kontrolėj ir ką jis norės, 
tą galės su jais daryti. Klai
pėdos krašte šitokio dikta
toriaus galia pavedama kra
što gubernatoriui, kurį ski
ria Kaunas.

Vykdant šią priežiūrą, sa
ko įstatymas, Lietuvoje vi
daus reikalų ministeris, o 
Klaipėdos krašte guberna
torius, gali įsakyti arba už
drausti asmeniui, kuris yra 
"pavojingas valstybės sau
gumui,” gyventi tam tikroje 
vietoje, arba gali tokį asme-

KAS SE

TAS DU

Tarakonų pataitės apsau
goja savo kiaušinėlius tvir
tu krepšeliu. Jis išrodo lyg 
ir iš svogūno žievės padary-

TYRINĖJA “DIEVO LE- 
GIJONĄ.”

New Hampshire valstijoj 
atsirado nauja tikybinė sek
ta, pasivadinusi “Dievo Le- 
gijonu.” Jos priešaky esąs 
kažin koks Harrington Ken
neth “Dangiškasis” Gates, 
kuriam nusibodęs “bedie
viškas pasaulis.” Bet apie tą 
“Dievo Legijoną” ir jo 
“Dangiškąjį” vadą pradėjo 
eiti tokie paskalai, kad New 
Hampshire valstijos guber
natorius Murphey įsakė po
licijai ištirti, kas tame “le- 
gijone” darosi.

Kaip nepilietė moteris ište
kėjusi už piliečio gali gaut 

pilietybės popieras.
Klausimas: Amerikos pi

lietis apsivedė Kanadoj ir 
atsivežė savo žmoną į Jung
tines Valstijas. Ar tiesa, kad 
ji dabar gali gauti piliety
bės popieras išbuvus vienus 
metus Jungtinėse Valstijo
se?

Atsakymas: Ne, netiesa. 
Ji turi išgyventi Jungtinėse 
Valstijose trejis metus, tik 
tuomet galės paduoti petici
ją .pilietiškoms popieroms 
gauti. Jai tik “pirmų popie- 
rų” nereikia imti.

Po pirmų metų nepilietė 
gali prašyti pilietybės po- 
pierų tik tokiais atsitiki
mais, kuomet ji buvo ištekė
jusi už piliečio prieš 1934 
metų 24 gegužės dieną.

Amerikoje gimusių vaikų 
pilietybės klausimas.

Klausimas: Vyras buvo 
naturalizuotas Amerikos pi
lietis, o žmona buvo nepi
lietė. Jie čia gyvendami su
silaukė poros vaikų. Tūlas 
laikas atgal jie išvažia
vo tėvynėn atgal ir išsivežė 
su savim Amerikoj gimu
sius vaikus, kurių vienas bu
vo jau 10 metų amžiaus, o 
antras 12 metų. Jų tėvas vėl 
tapo senos savo tėvynės pi
liečiu. Tai kaip dabar yra su 
tais jų vaikaįs, ar jie tebėra 
da Amerikos piliečiai, ar gal 
neteko tos pilietybės, kuo
met jų tėvas jos išsižadėjo?

Atsakymas: Čia keliamas 
klausimas, ar gali tėvas at
imti iš Amerikoje gimusių 
nepilnamečių vaikų piliety
bę? Atsakyti į šį klausimą 
nelengva, nes federaliniuo- 
se teismuose šitokie atsitiki
mai buvo visaip aiškinami. 
Viena panaši byla ir dabar 
yra Jungtinių Valstijų teis
me. Jos aplinkybės tokios: 
Amerikoje gimusią mergai
tę, susilaukus jai 4 metų am
žiaus, tėvai išsivežė Euro
pon. Jie tenai išsižadėjo A- 
merikos pilietybės, bet jų 
duktė užaugo ir nusprendė 
atvykti Amerikon, kur ji bu
vo gimusi. Ji paprašė Ame
rikos paso, kaip Amerikos 
pilietė, ir pasą gavo. Bet kai 
ji atvyko Amerikon, imigra
cijos viršininkai ją sulaikė, 
aiškindami ją netekus šios 
šalies pilietybės kuomet jos 
tėvai šitos pilietybės išsiža
dėjo. Jauna mergina kreipė
si į federalinį teismą, kad 
išspręstų, ar ji pilietė, ar ne. 
Kol kas da šis klausimas ne

išspręstas. Manoma, kad ši 
byla turės pasiekti Vyriau
siojo Teismo, įdant sykį ant 
visados šitas klausimas butų 
išspręstas. Taigi tenka lauk
ti, iki Vyriausis Teismas 
tars savo žodį. FLIS.

MANOPASTABOS

Einant tuo įstatymu, vi
daus reikalų ministeriui duo
dama labai didelė galia ir 
jis kontroliuoja:

1. Ginklų ir šaunamosios 
bei sprogstamosios medžia
gos gamybą, prekybą ir lai
kymą.

2. Spaudą, spaustuves, 
knygynus ir visus literatūros 
pardavėjus.

3. Draugijas, bendroves ir 
sąjungas.

4. Susirinkimus.
5. Demonstracijas ir eise

nas.
6. Piliečių kilnojimąsi. 

(Vadinasi, be žandaro ži
nios pilietis negalės persi
kelti iš vienos vietos į kitą
gyventi.—Red.)

7. Vėliavų ir kitų pažymi
mųjų ženklų vartojimą, lai-

nį laikyti policijos priežiū
roj arba “priverstinojo dar
bo įstaigoj” (suprask: ka
torgoj).

Ir šitokia “priežiūra” vyk
doma stačiai ministerio ar 
gubernatoriaus įsakymais, 
be jokio teismo.

Persekiojamas asmuo gali 
šitokį įsakymą apskųsti Vy
riausiajam Tribunolui ne 
vėliau kaip per 3 dienas nuo 
įsakymo pranešimo. Bet 
skundo padavimas nesu
stabdo įsakymo vykinimo. 
Žmogus gali skųstis Vyriau
siajam Tribunolui, kad jis 
nekaltai yra baudžiamas, 
bet vistiek jis bus nubaus
tas.

Taigi, nors karo stovis
atšauktas, bet tautininkų 
diktatūros despotizmas Lie
tuvoje pasilieka kaip buvęs.

ĮDOMIOS ŽINIOS TIEMS, KURIE 
GYVENS UŽ 7,000 METŲ.

“Erijo ir Čerčilio kalbos.”
Šitokia antraštė anądien 

“Lietuvos Žiniose” buvo su
statyta didelėmis raidėmis, 
net per tris laikraščio skil
tis. Išrodo, kad čia kalba 
svarbus žmonės. Bet kas jie 
tokie? Erijo ir Čerčilis! Ši
tokių pavardžių niekur ki
tur nesimato.

Bet palaukit, ar nebus tai 
francuzų Herriot ir anglų 
Churchill? Taip, tai tie pa
tys. Gerai da, kad jie ne
skaito Lietuvos laikraščių. 
Jie nepažintų patys save. Jų 
pavardžių aršiau gal neiš
kraipytų nei kiniečiai.

Vergiška nuotaika.
Vienas Kauno laikraštis 

rašo: “Vakar apie 12-valan
dą Zarasų gatvėj, nr. 19, ne
žinia dėl kurių priežasčių 
ponia L. sužalojo to namo 
sargo Ščukos 6 metų mer
gaitę. Nuo smūgio perkirs
tos mergaitės lupos. Toks 
žiaurus elgesys poniai L. 
garbės nedaro.”

Mergaitei perkirstos lu
pos, gal visam amžiui sudar
kyta jos išvaizda, o Kauno 
laikraštis rūpinasi apie po
nios garbę! Ar tai ne vergiš
ka nuotaika? Aš pasaky
čiau : “Nusispiaut ant tos 
ponios garbės ir uždaryt ra
ganą kalėjiman dešimčiai 
metų!”

Prof. Gnaibą.

SKRISKIT SKAUSMO EILĖS.
Skriskit, skausmo eilės, 

Iš liūdnos minties
Ir išreiškit jausmą

Sužeistos širdies...
Apsireiškit liaudžiai 

Sielos gilumu,
Erškėčių takely

Meilės troškimu... 
šaukit, kad pasaulyj

Ne viskas gerai...
Talentingas sielas

Numarin vargai...
Kvėpkime troškimą 

Mokslo ir žinių.
Meilės ugnį kurkit

Tarp visų žmonių!
Jovaras.

11. XI. 1906.
Iš “Parinktosios Eilės.”

Užmirškim valandėlei, 
kad dabar yra 1938 metai. 
Įsivaizduokim, kad mes gy
venam 8938 metais. Gyve
nam jau 90-tam amžiuje. 
Šitame amžiuje jau nebėra 
New Yorko dangoraižių, 
kurie stovėjo 7,000 metų at
gal. Iš buvusių kitąsyk gele
žinkelių, laivų, automobilių 

lir orlaivių nebeliko jau nėi 
rudžių. Kaip žmonės gyve
no 1938 metais, kaip jie rė
dėsi, kaip jie valgė, kokie 
buvo jų papročiai, musų 
90-tame amžiuje jau niekas 
nežino.

Bet štai, pasklista sensa
cinga žinia, kad toj vietoj, 
kuri kitąsyk buvo žinoma 
kaip Georgijos valstija ir 
kur tuomet stovėjo Dgle- 
thorpo universitetas, arche
ologai atkasė nerūdijamo 
plieno duris, kuriomis uždą-, 
rytas kažin koks požemis! I

Mokslininkai tuojaus tas 
duris pašalina, ir pamato 
požemio kambarį, kuris yra 
rūpestingai iškirstas uoloj ir 
kurio sienos apsaugotos ne
rūdijama medžiaga, bliz
gančiomis chromijaus plok
štėmis. Pasirodo, ne^psakoį 
mas praeities amžių loby1 
nas. Laikraščiai, paveikslai^ 
filmos -ir visokie rekordai 
atskleidžia praeitį ir paro
do, kaip žmonės gyveno pa
sauly 20-tame šimtmety, 
tai yra 7,000 metų atgal!

Be galo įdomios žinios 
90-to amžiaus gyventojams!

Žinoma, šituos dalykus 
mes dabar tik įsivaizduoja
me, nes ištikrujų mes gyve
name ne 90-tame, o 20-tame 
amžiuje. Bet žmonės, kurie 
gyvens už 7,000 metų, galės 

I ištikrujų šitokių įdomybių 
atrasti, nes Oglethorpo uni
versiteto mokslininkai ištik- 

Įrujų šiandien tokį kambarį 
ateičiai ruošia.

Kitas panašus šių laikų 
civilizacijos dokumentas 
ateičiai buvo palaidotas šio
mis dienomis New Yorke, 
lygiai toj vietoj, kur dabar 
yra ruošiama 1939 metams 
paroda. Čia buvo padalytas 
nerūdijamo metalo cilinde- 
lis, kuris sveria 800 svarų, 
ir įleistas žemėn 500 pėdų. 
Į cilinderį buvo pridėta įvai
rių šios gadynės produktų

arba jų paveikslų, ir cilinde- 
ris pripildytas tokiom du
jom, kurios apsaugos tuos 
daiktus nuo sugedimo. New 
Yorkiečiai sako, kad tai bu
sianti žinia tiems, kurie gy
vens už 6,000 metų.

KURIAME EUROPOS 
KRAŠTE NĖRA GELE

ŽINKELIŲ.
Geležinkelių dar nėra Al

banijoje, kurios valdovas 
karalius Zogas balandžio 
mėnesy susituokė su Veng
rijos grafaite Geraldin Apo- 
nyi. Albanija yra mahome
tonų kraštas — o grafaitė, 
dabartinė karalienė, yra 
katalikė, tad tokioms miš
rioms sutuoktuvėms rteika- 
Ijfagas buvo popiežiaus suti
kintas, kulis ir ,bųvo gautas. 
Prieš keliatą mėtų {Albani
joje nebuvo batikų, iif s^yo 
valiutos: kiekvienas pilietis 
turėjo nešioti' su savim auk
są, žinoma, jei jo kiektii- 
j-ėjo.

NAUJI RAŠTAI. į į

Šiomis dienomis “Kelei
vio” redakcijai prisiųsta'šie 
nauji leidiniai:"

“Musų Jaunimas,” Nr.. 19, 
pažangus Lietuvos jaunuo
lių žurnalas. Gražus ir turi
ningas numeris.

Žemaičiai, žemaičių rašy
tojų prozos ir poezijos anto
logija. “Sakalo” B-vės Kau
ne leidinys. Knyga didelio 
formato, 246 puslapiai, kai
na 7 litai.

Giesmė apie Gediminą, 
Balio Sruogos poezija, išlei
sta “Sakalo” B-vės Kaune. 
Rašto 60 puslapių, kaina 
2 litai ir pusė.

Ūkanos, Miko Rasodds 
(Roko Mizaros) parašyta 
apysaka, išleista ALDLD lė
šomis, Brooklyn, N. Y. Skai
tymo 342 puslapiai, kaina 
nepažymėta.

Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

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

TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Nepaprastas Lietuvių Dar

biečių susirinkimas.
Spalių 28 buvo Lietuvių 

Piliečių Kliubo name Ame
rikos Darbo Partijos lietu
vių 14 distrikto visuotinas 
narių susirinkimas. Ir tai bu
vo da pirmas toks skaitlin
gas, gyvas ii- nuoširdus mi
tingas.

Perskaičius pereito susi
rinkimo nutarimus, valdyba 
padarė trumpą pranešimą, 
kad lapkričio 8 jau šalies 
rinkimų diena ir kad mes 
lietuviai turime kiek tik ga
lime, pagelbėti Amerikos 
Darbo Partijai šiuos rinki
mus laimėti.

Po to buvo paskelbtas 
klausimas apie masini susi
rinkimą, kuris buvo ruošia
mas New Madison Gardenė

tenkins tik rinkimine kam
panija. Ji po rinkimų pra
dės vesti platesnį agitacijos 
darbą lietuvių tarpe, kad 
padvigubinti darbiečių ei
les ir praplėsti veikimą. 
Rengs dienos klausimais 
diskusijas ir paskaitas, kad 
sužadinti kiekvieną lietuvį 
ir lietuvaitę prie gilesnio ir 
sąmoningesnio politinio 
darbo.
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TO NIEKAS NEPEIKIA
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30 spalių. Buvo išrinkta 2C į 
narių, kad dalyvautų tame 
susirinkime su lietuvių sky
riaus iškabom.

Toliau buvo nutarta išda
linti 20 blokų namuose Dar
bo Partijos literatūrą, kuri 
aiškina piliečiams, kodėl 
reikia balsuoti už Darbo 
Partijos kandidatus.

Advokatas Briedis, kuris 
iš lietuvių advokatų tik vie
nas tepriklauso prie Ameri
kos Darbo Partijos, aiškino 
9 New Yorko valstijos kon
stitucijos pataisymus. Bet 
nekuriuos punktus nuaiški- 
no perdaug “demokratiš
kai,” todėl kilo trumpos dis
kusijos. (P. Balsys konstitu
cijos pataisymo klausimuose 
gana vykusiai kalbėjo. Kiti 
irgi neblogai išsireiškė savo 
nuomones.

14 distrikte prie darbiečių 
priklauso apie tris šimtai 
lietuvių. Tai nemažas būrys. 
Galėtų priklausyti ir dau
giau, bet kažin kodėl kiti 
musų žmonės atšalę nuo po
litinės partijos. O tuo tarpu 
Amerikos Darbo Partija 
New Yorko valstijoje ir 
mieste lošia jau svarbią ro
lę. Aš tikiu, kad po rinkimų 
ji bus dar svarbesnė, nes nė
ra jokių abejonių, kad lai
mės keliatą valdiškų vietų. 
Jeigu į musų skyrių susime
stų daugiau lietuvių profe
sionalų ir bendrai čia gimu
siu ir augusių lietuvių, mes ; 
sekančiais rinkimais galėtu
me pastatyti ir vieną-kitą 
lietuvį kandidatą nuo Ame
rikos Darbo Partijos. Dabar' 
mes negalime to padaryti, 
nes stihgame tinkamų žmo
nių.' ' •

Gerai musų sekr. A. Lin
kus pasakė pereitam susi
rinkime: “Musų lietuviai sa-' 

' ko. visur vietas užėmė žy
dai ir italai, o mes lietuviai 
negauname. Bet kaip jus 
gausite, kad jus neinate prie į 
veikimo? Eikite ir gausite.”

■ Manau, teisingai pasakyta.
Kiek man žinoma, tai niu

ksų skyriaus valdyba nepasi-

Kaip eina “Keleivio” rei
kalai Brooklyne.

“Keleivį” Brooklyno lie
tuviai labai skaito. Man 
pradėjus į jį rašinėti Broo
klyno iš lietuvių gyvenime 
žinutes, atsiranda norinčių 
ir užsirašyti. Jo nuotaika 
patinka brooklyniečiams ii 
veik su kiekviena korespon-
dencija prisieina pasiųsti po 
kelis “Keleivio” prenume
ratorius. Tas man sudaro 
noro ko daugiau duoti žinių 
apie Brooklyno lietuvių vei-. 
kūną. Mano draugai ir pa-. 
žįstami nemato mano raš- 1 
tuose jokių “šmeižtų,” apie 
kuriuos “Laisvė” kalba. Te-. 
gul sau kalba kas kam pa-1 
tinka, o kas norite, užsirašy
kite per mane “Keleivį.”

“Keleivis” yra savaitinis 
laikraštis, kupinas puikių 
straipsnių ir informacijų. Jo 
nuotaika darbininkiška. Jo 
pozicija — vienyti lietuvius, 
o ne skaldyti juos į “blo
gus.” ir “gerus.” Prenume
rata tik du doleriai per me
tus. Prenumeratorius kas sa
vaitę aplaiko “Keleivį” ir 
žino kas dedasi visam pa
saulyje. Pinigas labai ma
žas, o nauda gana didelė. 
Vietoj skaityti tokius laik
raščius, kurie nuolatos mala 
ir mala tuos pačius klausi
mus, verčiau skaityti “Ke
leivį,” kuris suteikia dau
giau įvairumo.

Vytautas Katilius.

, LEWISTON, ME.
Selamonų vedybų su

kaktuvės. ,
Spalių 22 d. įvyko Kazi

miero ir Levusės Selamonų 
25 metų vedybų sukaktuvės. 
Giminėą ir draugai surengė 
jiems puotą šv. Baltramie
jaus Salėje. Dalyvavo virš 
70 svečių. Jubiliatams buvo 
sudėta puikių dovanų. Kada 
draugai Selamonai atėjo Į 
svetainę, visi svečiai sustojo 
ir pasveikino juos rankų 
plojimu. Stalai buvo papuo
šti gėlėmis ir žibančiomis 
žvakėmis. Draugas Jonas 
Liaudanskis pasakė gražią 
prakalbėję, nes draugai Se
lamonai yra pirmutiniai lie
tuviai ūkininkai, kurie šven
čia savo vestuvių 25 metu 
sukaktuves. Bet nelaimingi 
jie tėvai, nes metai atgal jų 
22 metų sūnūs Kazys dirb
damas darbą nukrito nuo

ionės į Nežino- 
* * 1 

interesinga apy> 
inimo. Su paveiks- 

..........t
I VIENYTŲ 
EČIU?
ti pilietybės 
ris klausimais ir * 
ų ir anglų kalba*

Čia parodytas Clevelando miestas, kur šį rudenį buvo atidaryti nauji Fenn Kolegijos rū
mai. Tai yra 22-jų aukštų dangoraižis, kurį galima matyti šio vaizdelio gilumoje, tarp 
kitų triobėsių, ir kuris vaizdelio priešaky yra parodytas atskirai.

tilto ir jo lavono nesuranda. 
Buvo gabus, energingas vai
kinas, mylėjo apšvietą ir bu
vo išlaikęs Civil Service 
kvotimus, nors neteko jam 
tuo naudotis. Visi draugai 
reiškia Selamonams gilios 
užuojautom.

Bankietui rengti komite
tas buvo sekantis: Varusė 
Lapukienė, Marijona Ta
mošiūnienė, Marijona Liau- 
danskienė, Jieva Deringie- 
nė, Adelė Martinkienė, Jie
va Naujokienė ir Basė Simo- 
kaitienė.

Lewistono korespondentė
M. D.

BALTIMORE, MD.
Serga drg. Pilipauskas.
Turiu pranešti liūdną ži

nią, kad serga drg. Pilipaus
kas, senas “Keleivio” skai
tytojas. Jis turi džiovą ir da
bar randasi sanatorijoj. Da 
nesenas žmogus, linkėtina 
jam greitai.pasveikti. M. J.

CHICAGO, ILL.
Pranešimas draugijoms, 

kliubams ir kuopoms.
Amerikos Lietuvių Lais

vamanių Etinės Kultūros 
Draugija prašo visų Chica- 
gos lietuvių organizacijų, 
kad 11 gruodžio nerengtų 
jokių pramogų, nes tą dieną 
ši draugija rengia metines 
savo iškilmes. A. Jocius.

OAK FOREST, ILL.
Iš senelių prieglaudos.
Mes, šios prieglaudos gy

ventojai, lietuviai seneliai, 
norime pasakyti viešai ačiū 
Roselando lietuviams, vy
rams ir moterims, už jų lab- 

' daringumą ir aplankymą 
mus šioje prieglaudoje. 
Ačiū tariam ir tiems, kurie 
prisidėjo prie jų parengimo 
musų naudai J.

| Spalių 23 dieną roselan- 
diečių komitetas atvykęs į 
musų prieglaudą iškėlė 
mums puikius pietus, pridė
jo stalą gardžių valgių ir da 
papuošė stalą gėlėmis. Žila
galviai seneliai valgė kiek 
tik tilpo, o kas liko, tai susi
dėjo į kišenius rytdienai. 
Be to, komitetas įteikė sene
liams da po $1.25 pinigų, 
pavaišino cigarais ir cigare- 
tais, ir prie to visko da kon
certą davė; komiteto pirmi
ninkas pasakė trumpą pra- 
kalbėlę ir pasveikino sene
lius, o lietuvių darbininkų 
Aido Choras ir pavieniai 
dainininkai padainavo.

Moteris aplankė ir tuos 
senelius, kurie jau nebeatsi
kelia iš lovų; pavaišino juos 
valgiais ir įteikė po $1.25 
pinigų.

Už visas šitas malones 
mes seneliai nuoširdžiai dė
kojame. Aš nuo savęs dėko
ju ir “Keleivio” redakcijai, 
kuri siuntinėja man laikraš
tį. Ignas Rainis.

PITTSBURGIŠKOS PA
STABOS.

Pittsburgh© sandariečių pa 
rengimai praeity ir dabar.
Savo laiku aš esu rašęs 

“Naujienose,” kad seniau 
sandariečiai turėjo gerą 
vardą tarp Pittsburgho lie
tuvių, bet kaip tik jie prade 
jo fašistuoti, tai visai su 
smuko. Kai sandariečiai su 
rengdavo pikniką ar šiaip 
kokią pramogą, tai Pitts 
burgho lietuviai juos rem 
davo. Aš žinau, kad ant vie 
no pikiniko sandariečiai yra 
uždirbę net $700. O dabai' 
Pittsburghe yra telikę viso 
labo tik 7 sandariečiai. Šita 
mano pastaba labai nepati
ko ponui “Sandaros” redak 
toriui ir jis mane užtai išva 
dino “keturkoįu, kuris ant 
mėnulio loja” — suprask, 
šunimi.

Bet tas faktų nepakeičia, 
tik parodo, kad “Sandaros’ 
redaktorius nemoka protau
ti, o moka tik plūstis. Ir plū
stis jam nereikia nei minkš
tos, “sofos.”

Nepavykęs Nacių Sukilimas Čilėj.

Pasisveikinimas su L. Pru
seika. ’

Sykį į Pittsburghą buvo 
atvykęs L. Pruseika prakal
bų sakyti ir mes netikėtai 
susitikom ant gatvės. J. U. 
perstatė man drg. Pruseika. 
sakydamas, ar draugas pa 
žįstate drg. Pruseika? Aš at 
sakiau, kad taip, aš Prūsei

CLEVELANDO ir APIEL1NKF.S ŽINIOS
Lietuvis pakeltas į policijos 

inspektorius.
Lietuvis policijos kapito

nas, John Savage (Savic
kas), tapo pakeltas į polici
jos inspektoriaus vietą. Nors 
Savickas yra lietuvis, bet 
lietuvių tarpe mažai žino
mas, nes su lietuviais visai 
nesusideda. Tokiu budri lie
tuviams mažai garbės iš to, 
kad jis turi aukštą vietą.

Broliai Vasiliauskai iš 
New Yorko ir Detroito žada 
pribūti į Clevelandą ir išpil
dyti dainų programą 6 lap
kričio dieną Lietuvių salėj. 
Koncertą rengia “Dirva.” 
Dainuos ir vietinės pp. Rasi- 
liutė ir Lukoševičiutė.

Išsišoko.
“Vienybė” ir “Dirva” 

perdaug išsišoko su Dr. Sta- 
nislovaičio “rezignacija” iš' 
SLA. Pild. Tarybos. Man ro- 

' dos, taip mano ir kiti, kad 
i tiems laikraščiams nėra rei- 
Į kalo šokinėti. Ne jie Stanis- Į 
I lovaįti išrinko, ir ne jie gali 
i palaikyti arba atmesti. Tuš
čią burbulą pusti negražu ir 
nenaudinga. Nepamatuotos j 
žinios, kokias skleidžia 
“Dirva” su “Vienybe,” že
mina laikraščio vardą.

Daytone SLA. 105 kuo
pos nariai uoliai remia SLA.. 
pažangos vajų. Organizato- 

i rius Pauras, žinoma, dirba Į 
daugiausia ir nariai jam pa
deda. Išrodo, kad 105 kuo
pa gerokai pažengs per šį 
vajų.

Čia yra leidžiamas vietos 
reikalams laikraštis (“Lie
tuvių Žinios”), kuris rūpi
nasi daugiausia parapijos 
reikalais. Žmonės tuo nepa
tenkinti. Jie norėtų daugiau 
žinių ir apie kitas organiza
cijas.

Teko dalyvauti tarptauti
niame republikonų raute, 
kur matėsi ir aukštų miesto 
valdininkų. Keliatas lietu
vių turi gerą vardą republi
konų tarpe.

Apsivedė Juzė Adomaitis 
su Williamu Murphey, šliu- 
bas buvo šv. Jurgio bažny
čioj, o pokilis Lietuvių salėj. 
Svečių dalyvavo virš 300.

Universiteto kliubas rū
pinasi, kad butų pastatytas 
Maironio biustas L. Kultū
riniame daržely. Basanavi
čiaus ir Kudirkos biustai te
nai jau stovi.

Cleveland© automobilių 
nelaimėse nuo šių metų pra
džios jau žuvo 104 žmonės, 
tai yra tiktai pusė to, ką per
nai žuvo per toki pat laiko-1 
tarpį.

Ohio valstijos politikie
riai labai skliaudžia sene
lius žmones, kurie turi gau
ti pensijas. Pensijos moka
mos labai mažos ir pragy-1 
venti iš jų beveik negalima. > 
Bet seneliai ir tų pačių ne
gauna laiku. Pasitaiko, kad 
užtrunka dvi ir tris sąvaites 
laiko. Gubernatorius Davey 
politikauja ir provojasi su 
federale valdžia, o tuo tar
pu vargšai seneliai turi ken
tėti.

Laidotuvių direktoriaus 
Wilkelio šeima susilaukė 
antros dukrelės. Mamytė ir 
dukrelė jaučiasi gerai.

Jonas Jarus.

ši nuotrauka parodo vieną akimirką iš nepavykusio nacių sukilimo čili respublikoj, Pie
tų Amerikoj. Policija varo kalėjimai! suimtą nacių lyderį. Tai vaizdas iš Santiago miesto.

UŽKABINS DAR DU 
MEDALIU.

Ateinantį nedėldienį Broo
klyno '‘Vienybės” žmonės 
rengia bankietą “glaudes
niam vienybininkų susiburi- 
mui,” ir tame bankete bus 
užkabinti dar du medaliai 
“užsitarnavusiems veikė
jams.” Vieną medalį konsu
las Budrys prisegs S. E. Vi- 
taičiui, vyriausiam “Vieny
bės” redaktoriui, o antrą 
—M. J. Vinikui, “Vieny
bės” leidėjų bendrovės na
riui ir SLA centro sekreto
riui.

Tuos medalius Smetona 
prisiuntė jiemdviem jau se
nokai, bet iki šiol jie da ne
buvo jiems oficialiai užka
binti. __________ ♦____ __
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

ką pažinau dar tais laikais, 
kada jis buvo dar socialis
tas: atsimenu, kai mes jam 
prakalbas rengėm, kada jis. 
buvo ką tik iš Lietuvos at
vykęs.

Piuseika ant to visai nie
ko neatsakė, tik paklaust 
manęs, ar aš ateisiu į pra
kalba:’. Aš atsakiau teigia
mai.

Davė tavorščiaus vardą.
Vaje, ponas redaktorius 

(Koks?—Red.) nepasigai
lėjo ir man tavorščiaus var
do; mat, jo tautišku suprati
mu, kas ne fašistas, tas ne 
lietuvis. Tai taip, kaip se
iliaus komunistai sakydavo, 
kad kas ne komunistas, tas 
ne darbininkas.

Nesigirdamas galiu pasa
kyti, kad aš esu daugiau 
dirbęs Lietuvai, negu tasai 
“tautiškai nusiteikęs” re
daktorius. A. V.

Pinigų senatvės pensijoms 
atsirastų.

Vienas Clevelando laik
raštininkas sako, kad daug 
žmonių priešinasi seno am
žiaus pensijai visiems gy-1 
ventojams, nes nesą iš kur 
imti tiek pinigų. Šis .redak
torius nurodo šaltinius; iš l 
kur pinigų butų galima gau
ti, sako, kas galėjo manyti, 
kad federalė valdžia galėtų 
tiek milionų žmonių aprū
pinti darbu? Jeigu kas butų 
tą klausimą pakėlęs kelia
mas metų atgal, tai butų ma
nyta, kad tas žmogus nesą
mones kalba. O dabar prie 
WPA dirba milionai. To
liau jis sako, kad jeigu Dė
dė Samas nebūtų toks 
mielaširdingas ir nekištų bi- 
lionų dolerių karo tikslams, 
tai su pensijų pinigais nebū
ti] jokio vargo. O jeigu bi-1 
licnai dolerių gali žūti kito
se šalyse, tai kodėl neapru- 
pinti savo šalies gyventojus, 
kada jie jau niekam nebe
tinka ir ant gatvių mėtomi? 
Šis pavojus nemažėja, bet 
kasdien didėja. Kapitalis
tai išnaudoja žmogų kiek 
tik jie gali, o kai tas pasens-1 
ta, tada meta jį ant gatvės 
elgetauti. Mašinerija tobuli
nama, produkcija skubina
ma ir pelną kapitalistai pa
siima; bet kur tas biednas 
vargšas darbininkas turi pa
sidėti? Buvo laikai, kada 
darbininkas dirbtuvėj susi
laukdavo 70 metų amžiaus, 
o šiandien jau nuo 40 metų 
meta iš dirbtuvių. Taigi, ar 
žmogus gali elgetauti nuo 
pusės amžiaus? Vadinasi, 
padėtis yra tokia, kad sena
tvės pensija būtinai reika
linga.

KAIP VEIKIA CHICA- 
GOS LAISVAMANIAI.
Laisvamaniu Etinės Kul

tūros Draugijos prakalbų 
maršrutas jau pasibaigė. Jis 
davė gana gerų pasekmių, 
nes kolonijose įsikūrė kelia
tas naujų kuopų ir yra vil
ties, kad įsikurs dar kelia
tas. Nors į daugelį kolonijų 
nebuvo galima kalbėtoją 
nusiųsti, bet laisvamanių 
upas visur pakilęs. Taip pra
neša pargrįžęs kalbėtojas.

Lapkričio 20 dieną, kaip 
7:00 valandą vakare, Dar
bininku Svetainėj, 10413 
So. Michigan avė., Ameri
kos Lietuvių Laisvamanių 
Kultūros Draugijos pirma 
kuopa rengia šaunų vakarą. 
Dainuos Laisvamanių vyrų 
choras ir kalbės tik ką su
grįžęs draugijos pirminin
kas H. Jagminas, kuris daug 
ko naujo patyrė kolonijose. 
Žada kalbėt ir visiems, gerai 
žinomas kalbėtojas D-ras 
Dundulis. Šokiams grieš 
laisvamanių orkestrą.

A. Jocius.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knygų sutaisytu taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
5et ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus Krautuvei!, pas daktarų, pas bar- 
/.daskutj, pas kriaučių ir lt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laidu. Sutaisė 
St Mirh.dbimjib Pusi. 95 ......... 35c.

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
Lepiv de la Suusaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 10SC pusi 
-u daugybe paveikslų visokių tikėjimų 

dievaičiu, relikvijų, bažnyčių, 
'ventinyčiu ir Lt. Gražiais įvirtais ap
darais Chlrugu. 1914, pusi. JltMi.
Kaina...........  ... ..... . - . $7,00

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIG6RIMAI 
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.
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_ V '•Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

retus išdavinėti.” Rodos, 
kad Komunistų partija 
bombas darytų. Juk nieko 
panašaus nėra. Ką ji veikia, 
ką ji daro, visi žino. Tai ko- 

jkius gi “sekretus” Buivydas 
galėtų išduoti? Čia ne “sek
retai,” bet noras atitraukti 
“sugedusius” komunistus 
nuo “Keleivio.”

Jeigu pas jumis, drauge, 
butų daugiau bešališkumo, 
tai nesakytumėt, kad aš no
riu tik pasireklamuoti. Jeigu 
aš norėjau “reklamuotis,” 
tai ir jūsų noras nekitokis, 
nes sakotės daug dirbę Kon- 

igreso labui ir net norėjote 
Grigaitį gaut už kalbėtoją. 

, kuri I Bet aš jums to neprimetu, 
apardo slėptuvės sieną. Ma- buvo prie bendro fronto vai- nes tai jokios visuomenės

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODp — CH. PUŠYNAS. —

Užėmę nuo Čekoslovaki- tijai neatiduos. Bet tai tik ■ 
jos Ziudetus, vokiečiai rado kalba. Francuzija parsidavė 
čekoslovakų pastatytas nau- fašistinėms valstybėms ir 
jausio tipo tvirtumas, pana- jos balsas apie pasipriešini- 
šias į franeuzų Maginot’o Ii- mą šiandien jau nieko ne- 
niją. Tai plieno ir cemento reiškia. Jeigu Francuzijaniją. Tai plieno ir cemento reiškia. Jeigu 
druivietės. Vokiečiams pa- kada priešinsis, tai tik tada, 
rupo jų tvirtumą išbandyti, kai tenai atsistos darbinin- 
Petersburgo apielinkėje vo- kų bendro fronto valdžia, 
kiečiai nustatė sunkiąją ar- bet ne Daladierio valdžia, 
tileriją ir paleido ugnį. Pasi-1 Francuzijos Generalė Dar- 
rodė, kad norint bent kiek bo Konfederacija, kuri turi 
pralaužti vieną tokių vietų, I virš 5,000,000 narių, pradė- 
reikia 60 didžiausių kanuo- jo vajų už atsteigimą 40 va
lių šovinių į ją paleisti, tai landų darbo sąvaitės,

žesnio kalibro šoviniai, .ar 
bombos, visiškai neįveikia. 
Tuo labai susirūpino vokie
čių kariški technikai ir kiek
vieną tvirtumą, kiekvieną 
gūžtą (pillboxes) atydžiai 
tyrinėja. Nes Francuzijos 
pasienis visa Pareine apsau
gotas tokia linija. Sovietų 
Rusija irgi tokią pat apsau
gą, o gal ir geresnę, turi įsi
taisius visu Lenkijos pasie
niu, o dabar pradėjo statyti 
ir Rumunijos parubežiu. 
Todėl vokiečiai ir pasirūpi
no jų sudėtį ištirti, kad pri
taikius ginklus, jeigu jas ka
da reiktų pajėga imti.

“Keleivio” Skaitytojų 
Enciklopedija.

—Na, Maike, tai aš ir vėl 
pasakysiu tau tegul bus pa
garbintas...

—Tu, tėve, nieko dau
giau ir’negali pasakyt.

—Kodėl negaliu?
—Todėl, kad nieko dau

giau nežinai.
—O aš beeinu, Maike, 

kad už tave aš daugiau ži
nau, ba daug svieto mačiau. 
Ir tu žiūrėk, kad daugiau 
man neatsivožytum ant vy
resnio taip sakyt, ba liežu
vis gali kuolu atsistot.

—Tu, tėve, jau supykai.
—Nausa. Aš nepykstu, 

ba pereitą pėtnyčią Į spa- 
viednį ėjau. O jeigu nevieri- 
ji, kad mano dūšia šiandien 
linksma, tai aš galiu tau ir 
padainuot. Taigi paklau
syk:

Nedainuosiu lyg poetas 
Apie šaltą upių srovę, 
Ale stačiai uždainuosiu 
Apie tautišką gerovę.
Jestramonai mumi sako: 
Kelkim tautišką kultūrą 
Ir ant lopo dėkim loją 
Jeigu kelnės kam prakiura.
—Ar tai tas reiškia “tau

tišką gerovę,” tėve?
—Tai kaip tu, Maike, vo

kuoji, kaip tautiška gerovė 
turėtų išrodyt: ar su kiau
rom kelinėm?

—Aš, tėve, kitaip žiuriu Į 
tautos gerovę.

—Na, tai išvirozyk, kaip 
tų žiuri.

—Tautos gerovei visų pir
ma reikalinga apšvieta, tė
ve. Paskui reikalinga plati 
laisvė, kad žmonės galėtų 
laisvai dirbti ir savo mokslo 
žiniomis naudotis.

—Aš ant to nesoglasnas, 
Maike. Mokslas ir laisvė ve
da žmones iš kelio. Duok vi
siems laisvę ir mokslą, tai 
kaip matai jie bus bedieviai.

—Bet be mokslo, tėve, 
negali pakilti jokia tauta. 
Kodėl šiandien lietuviai yra 
atsilikę nuo kitų? Todėl, 
kad iki šiol jiems buvo ne
prieinamas mokslas. Ang
lai yra pagarsėję mašinų iš
radimais, italai yra žinomi 
kaip muzikai, vokiečiai mi- 
litarizmu, o kuo gali pasi
girti lietuviai?

—Veidiminut, Maike. Tu 
čia turi misteiką. Italijonai 
išrado ne muziką, ale maka
ronus, o muziką išrado vie
nas prūsas šiaučius. Tai yra 
tas pats prūsas, vaike, kat
ras ir alų išrado. Žinai, kaip 
jis pirmusyk alaus pridarė, 
tai jo boba tiek gėrė, kad 
nuo putų ją išputo ir reikėjo 
daktarą šaukti. Ale kai dak
tarų tais laikais da nebuvo, 
tai šitas prūsas pasiėmė sa
vo šiaučišką ylą ir—pakšt 
bobai i pašonę. Tada alus

tiktai piiii—pradėjo švilpti 
per skylę. Prūsas nusigando 
ir uždėjo'pirštą. Bet kaip tik 
atėmė, alus ir vėl švilpia. 
Prūso butą ne durno ir jis 
tuoj suprato kad čia gera 
muzika, tik reikėtų daugiau 
balsų. Jis įdūrė su yla da ke
lis kartus savo bobai į pašo
nę ir pirštus pridėjęs užgro
jo pirmutinę polką. Tai ve, 
Maike, kokiu spasabu muzi
ka ant svieto atsirado.

—Kad ir taip butų, tėve, 
tai visgi šita garbė ne lietu
viams priklauso.

—Lietuviai, Maike, da> 
geresni daikta išrado.

—Oką?
—Ogi visas kryžkeles ap

statė kryžiais, kad velniai 
negalėtų po šventą žemę 
vaikščioti.

—Bet kokia iš to nauda, 
tėve? Kryžių pristatė pilnus 
laukus ir vistiek bijosi pa
tamsy už rudų išeiti, kad 
velnias negriebtų!

—O ką tu žinai, kad bijo
si? Juk tu Lietuvoj nebuvai.

—Tu pats, tėve, ne sykį 
man apie tai kalbėjai. Pa
galiau, tu ir dabar rąžančių 
nešioji, nors Amerikoje vel
nių visai nėra.

—Taip negali sakyt, Mai
ke, ba su pikta dvasia agry- 
mento nepadaręs negali ži
not, kur ji gali tau žabangas 
užtaisyk Na, ale užteks, 
Maike, ba šiandien musų 
Sčeslyvos Smerties Susaidės 
mitingas, tai man jau čėsąs 
eiti, ba aš esu paznočytas 
kaip staršas maršalka.

—Na, tai tik sveikas, tėve.

10 Colių Sniego 
New Mexicoj.

New Mexicos valstijos 
kalnuose pereitą nedėldienį 
tiek prisnigo, kad vietomis 
traukiniai turėjo sustoti. 
Apie Sante Fe buvo 9’/G co
lių sniego, o apie Las Vegas 
—10 colių. New Mexicos 
valstija guli daugiau į pie
tų/?,, negu Californija, taigi 
toks oras tenai yra nepa
prastas reiškinys, ypač šiuo 
metu, kuomet Bostone žmo
nės eina maudytis Į jūres.

Žiemiškas oras šios sąvai- 
tės pradžioje pasirodė ir ki
tose vietose. Šiaurės Colora- 
doj prisnigo 8 colius sniego 
ir šaltis pereitą nedėldienį 
siekė 8 laipsnių žemiau ze
ro. Bet giliausia žiema pasi
darė Salt Lake Cityje, Utah 
valstijoj, kur prisnigo net 22 
coliu sniego.

Prieš pasaulinį karą ir po 
karo atrodė, kad Francuzija 
centralinėje Europoje buvo 
valdonas. Paryžiaus bankai 
skolino Pabaltos ir Balkanų 
valstybėlėms pinigus gele
žinkeliams ir apsiginklavi
mui. Jų politiką irgi dau
giau nustatydavo Paryžius, 
negu Londonas. Tas, su
prantama. nepatiko Angli
jos politikams. Anglija se
nai jau manevravo, kad at
imti vairą iš Francuzijos 
rankų. Anglija surado Hit
lerį ir jį pradėjo remti. Iš
karto nepastebimai, bet to
liau vis aiškiau ir Miunche
no k Terencijoj visai aiš
kiai / glijos konservatorių 
ir bankininkų valdžia pasi
bučiavo su Hitleriu. Francu
zija politiniai ir finansiniai 
prakišo. Šiandien vokiečiai 
įkėlė koją su 60 milionų do
lerių paskola į Lenkiją. Be 
to, Lenkija da gauna kredi
tan 24 milionus dolerių iš 
vokiečių dirbiniais (maši
nomis). Lenkija paveda 
vokiečiams Bielovėžio gi-, 
rias. Tai Vilnijos miškai. 
Aišku, kad iš Bielovėžio gi
lių plauks medžiai Nemunu. 
Tai ve, kodėl kovo mėnesy 
Varšuva grasino Kaunui!— 
vokiečiams reikalingas Ne
muno kelias medžiams pluk
dyti !

Kelios savaitės atgal, 
Berlyno bankai davė 40 mi
lionų dolerių Turkijai. Ju
goslavijai irgi pažadėta pa
skola. Rumunija, iki šiol se
kusi Francuzijos politiką, 
dabar siekia susitarimo su 
Vokietija. Vokietijos asme
ny Anglija turi didelę jėgą 
valdyti centralinę Europą. 
Vadinasjį Francuzija nuga
lėta.

džios įvesta. Nacionalė svarbos neturi. Jūsų išreikš- 
Francuzijos Federacija irgi ta nuomonė apie mano pa- 
pasisakė už 40 darbo valau-..........
du sąvaitės atstatymą. Abi
dvi tos organizacijos turi 
virš 10 milionų darbininkų. 
Bet pono Daladiero valdžia 
nenori girdėti organizuotų 
darbininkų balso. Jis kalba 
apie ilga? darbo valandas. 
Francuzijos liaudis kantri, 
bet ji yra tradiciniai revo
liucinga. Ji myli laisvę, myli 
demokratiją. Ir Francuzijoj 
kada nors gali kilti audrų, 
kurios galės uždegti Euro
pą ne tik karu, bet ir revo
liucijoms, kad pasiliuosuoti 
iš po fašistinės priespaudos. 
Toji “Keturių Didžkių” są
junga gali taip eksplioduoti, 
kaip kartais giedroje per
kūnas ima trankytis.

“New York Times'o” ko
respondentas Harold Den
ny iš Maskvos praneša, kad 
ten pradėta vesti aštresnę 
kovą prieš religiją. Stačiati
kiai, katalikai, žydai ar bu
distai, visi vienodai perse
kiojami kaip kenksmingi 
kraštui elementai. Už tai, 
kad kovoja prieš burtus ir 
prietarus, Sovietus galima 
tik pasveikinti! Bet ką da
bar darys musų Amerikos 
komunistai, ištiesę savo de
šinę ranką katalikams?

Drg. Ig. Bečys rašo “Ke
leivy,” kad Amerikos Lietu
vių Kongreso veikloje jam 
Cnetro Biuras įsakymų ne- 
davinėjęs. Todėl jis netiki, 
kad ir J. Buivydui, buvu
siam sekr. A. L. Kongreso 
skyriaus, galėjo tokių įsaky
mų kas duoti. Galima tikėti, 
ar netikėti, tai drg. Bečio 
reikalas. Bet d. Bečys labai 
gerai žino skandaliuką taip 
19 lietuvių socialistų kuopos 
ir Centro Biuro vadų. O ki
ta, juk reiktų nepamiršti, 
jums drauge, kad 5 Brook- 
lyno komunistų kuopa ne
darė J. Buivydui lokiu kal
tinimų, kokiais jį A. Bimba 
kaltino. Pastarasis taikė ne 
tiek Buivydui užduoti nėr 
pakaušį, kiek “Keleivio” 
redaktorių diskredituoti ko
munistų akyse. Esą. Michel- 
sonas “pasamdęs” J. Buivy
dą “komunistų partijos sek-

reiškimą “Keleivyje” ir lie
kasi tik nuomonė. Kas gali 
but prešingas tam, kad žmo
gus turi vieną ar kitą nuo
monę? Niekas! “Keleivis” 
ne davatkų laikraštis. Jis 
leidžia išreikšti nuomonę 
kiekvienam. Pykti dėl to ne
galima.

Prie progos paskaitau Z. 
Angariečio parašytą “Lietu
vos Revoliucinio Judėjimo 
ir Darbininkų Kovos Istori
ją.” Tai apštus dokumentų 
rinkinys. Pavyzdžiui, po 
1917 metų spalių revoliuci
jos Lietuvos Socialdemo
kratų Partija kreipėsi į vi
sas Lietuvoje gyvuojančias 
politines partijas, kad jos 
visos susivienytų kovai už 
Lietuvos laisvę, už Lietuvos 
neprigulmybę. Angarietis 
savo II tome (pusi. 338) sa
ko: “Lietuvos socialdemo
kratai jieško bendro fronto 
su visa tauta. Jie tuo budu, 
Vilniaus Seimo dienose lo
šia buržuazijos agentų rolę. 
Jų darbas, tuo budu, iš re- 
voliucijinio, kuris buvo iki 
spalių revoliucijos dienų, 
keičiasi Į kontrevoliuciją.” 
(Mano pabraukta.—Ch. P.) 
Šiandien bet gi Angarietis 
kitaip kalba. O kai kurie jo 
vienminčiai pasidarė jau ti
kri patriotai. Jau jie ne tik 
visą tautą apvienytų jei ga
lėtų, bet ir ginklų nusiųstų 
Lietuvos neprigulmybę gin
ti. Taigi tie Angariečio žo
džiai dabar geriausia tinka 
jiems. Tai ve, kaip gyveni
me dalykai keičiasi. Kas 
1917 metais buvo prakeik
ta. 1938 metais šventa. Bet 
tai paprasta tarpe ekstrimi- 
stu. kurie iš vienos kraštuti- 
nybės į kitą be atodairos bė
gioja. Pas socialistus to ne
simato. Jie pastoviau el
giasi.

ANGLIJA NORI IŠ MEK
SIKOS $10,000,000.

Meksikos mieste gauta ži
nių, kad Anglija ruošiasi 
reikalauti iš Meksikos val
džios $10,000.000 atlygini
mo už tuos aliejaus laukus, 
kuriuos Meksika atsiėmė iš 
Anglijos kapitalistų.

Anglijoj pereitą sąvaitę su
dužo didelis oro transpor
tas, kuris lėkė su 14 žmonių 
iš Southamptono į Jersey 
salą. Visi žmonės žuvo.

Europos valdymu vokie
čiai nepasitenkina. Lade- 
burge kalbėdamas genero
las Franz Ritter von Epp 
pasakė ruošiamiems koloni
joms valdyti mokykloms 
mokiniams prakalbą, kad 
“mums reikia kolonijų ir 
mes jas atsiimsime.” Prieš 
karą Vokietija turėjo 1,130,- 
000 keturkampių mylių ko
lonijų plotą. Tai yra 5 kar
tus didesnis plotas, negu bu
vo pati prieškarinė Vokieti
ja, kuri užima tik 224,000 
keturk. mylių. Hitleris tų 
kolonijų jau pareikalavo ir 
Anglijos parlamentas parei
škė- nuomonę, kad reikia su 
vokiečiais tartis šituo klau
simu. Vokietijoje randasi 
dvi mokyklos, kurios jau 
ruošia žmoneis kolonijoms 
valdyti. Tiesa, Francuzijos 
ministeris pirmininkas Da- 
ladier zurza, kad Francuzi
ja užgrbotų kolonijų Vokie-

Knygnešiui-Poetui Jovarui.
(Jo 35 metų literatūros darbo sukakties proga..) ' 1 1

Tamsiais laikais nešei Tu šviesą 
Fėl savo brolių vargstančių;
Laisvos minties skleidei Tu žodį, 
Į laisvę jieškoti kelių.

Nors nešdams sunkią vargo naštą 
Carizmo slegiamoj šaly.
Visus guodei daina širdinga, 
Auklėjai meilę jiems širdy.

Tavų dainelių kovos aidas 
Tuoj rado atgaisį visur, 
Čionai, tėvynėj, brolių tarpe 
Ir iškeliavusių svetur.

Jieškojot už marių laisvės, laimės, 
Kad broliams likusiems padėt 
Kovot su budeliais engėjais, 
Jiems juodą vargą nugalėt...

Ir Lietuva štai prisikėlė, 
Gyvuoja sau laisva, gražiai, 
Nes ją mylėjo, uoliai švietė, 
Garbingi musų knygnešiai!

Pagerbkim juos už didį darbą, 
Sušukim Jovarui valio!...
Lai žydi laimė ir liuosybė, 
Per amžius musų Lietuvoj.

Šiauliai, 1938. IV. 2. Jonas Orintas,

Skaitant laikraščius ir kny
gas pasitaiko susidurti su retai 
vartojamais arba ir visai negir
dėtais žodžiais. Kad "Keleivio” 
skaitytojams butų lengviau to
kiais atvejais susivokti, dėsime 
kartas nuo karto šitą “enciklo
pediją.”

Pradedant raide A. i
Aa. Upės vardas Latvijoj.
Aachen. Pramoninis miestas 

Vokietikoj, su 156,000 gyvento
jų. Prancūzai jį vadina Aix-la- 
Chapelle.

Aageson, Svend. Danų istori
kas, rašęs iki 1185 metų.

Aakil Chan. Persų poetas, gy
venęs 1658-1707 m.
Aal, Jakob. Norvegų istorikas, 
1773-1844 m.
Aardvarkas. Urvinė kiaulė, ku
ri gyvena Pietų Afrikoj, dau
giausia urvuose, ir minta skruz- 
dėmis. Mėsa valgoma. ‘ \

Aarhus. Miestas Danijoj, a 
pie 110 mylių nuo Kopenhagos. 
Turi apie 82,000 gyventojų..

Aaronas. Aukštas žydų kuni
gas, vyresnysis Maižiaus brolis. 
Biblija sako, kad jis padėjęs 
Maižiui išvesti žydus iš Egipto 
nelaisvės. Vėliau jis nuliejęs 
aukso veršį ir liepęs žydams jį 
garbinti. Maižius tą veršį nu
vertęs ir praikeikęs. Dėl to tarp 
judviejų kilusi didelė nesantai
ka. žydams prieš Aaroną suki
lus, jisai pakėlęs sausą savo laz
dą aukštyn ir ji išsprogusi ža
liais pumpurais, šituo stebuklu 
jis įrodęs žydams esąs tikrasis 
jų kunigas.

Ab. Vienuoliktasai mėnuo žy
dų kalendoriuje. Jis turi 30 die
nų ir pripuola tarp liepos ir rug
pjūčio mėnesių.

Aargau. Šveicarijos kantono 
(provincijos) vardas.

Abakas. Aritmetikoj, skait- 
lialentė, susidedanti iš rėmų ir 
ant vielų suvarstytų ritinėlių. 
Ją vartodavo senovės graikai ir 
romėnai, o kiniečiai ir rusai var
ytoja da ir šiandien. Ant jos 
skaitliuojama stumdant ritiriė- 
lius — greitas ir lengvas dar
bas. Architektūroj abako vardu 
vadinasi ant kolumnos (pilio
riaus) dedama pagražinta plokš
tė. Ji buna platesnė už kplumną, 
bet jos stilius turi atatikti ko
lumnos stilių.

Abana. Damasko upės vardas. 
Taip ji vadinama Biblijoj. Da- 
bartinis jos vardas yra Barada. 
Ji teka per Damasko lygumas ir 
išnyksta dykumoj.

Abaucourt. Miestas Francu
zijoj, netoli nuo Verduno. Di
džiojo karo pradžioj jį buvo pa« 
ėmę vokiečiai ir išlaikę’iki 1918 
metų 16 lapkričio dienos, kuo
met Amerikos kariuomenė vo
kiečius iš tenai išmušė.

Abba. Tai arabų kalbos žodis 
ir randamas Naujame Testa
mente. Tuo vardu tenai yra va 
dinamas Dievas. Iš to anglai pa
sidarė sau žodį “abbot,” o fran- 
euzai “abbe,” kuriais jie vadina 
vienuolynų viršininkus.

Abamuras. Siena, pastatyta 
kitai sienai paremti.

Abaris. Skytų kunigas, ku
riam dievas Apolio davęs aukso 
vilsną (vilyčių), kurią apžergęs 
jis galėjęs oru lakstyti.

A basas. Senovės Persijos ir 
Egipto valdovų titulas.

A. B. C. Valstybės. Tuo vardu 
yra vadinamos trys Pietų Ame- 

j rikos respublikos: Argentina, 
Brazilija ir Chile (čili). Toks 
pavadinimas susidarė 1914 me
tais, kuomet šitos trys šalys pa
sisiūlė patarpininkauti Jungti
nių Valstijų ir Meksikos kivir
čuose.

Abdul Hamid, šituo vardu 
buvo du Turkijos sultonai. Ab
dul Hamid I viešpatavo nuo 
1773 iki 1789 metų, o Abdul Ha
mid II—nuo 1876 iki 1909, kuo
met per revoliuciją jis buvo nu
verstas, uždarytas kalėjime ir 
1918 metais kalėjime mirė. Jis 
yra taipgi žinomas kaip Galva
žudys Didysis ii- Abdul Prakeik
tasis, nes buvo baisiai žiaurus, o 
ypač armėnams, kurių jis iš
skerdė apie 800,000.

Ahd-nr-Rachman. Taip vadin

davosi senovės arabų valdovai. 
Vienas Abd-ur-Rachmanas jau 
vėlesniais laikais (1823-59) me-, 
tais) buvo Morokos sultanas.; 
Vienas tuo vardu despotas yra 
pagarsėjęs ir Afganistane, kur 
jis buvo smurtu (kaip Lietuvos 
tautininkai) užgrobęs valdžią ir 
viešpatavo nuo 1880 iki 1901 
metų.

Abecedaras. šis žodis atsira
do Vokietijoj 16-tame šimtpie- 
ty. Abecedarais tuomet buvo 
vadinama fanatikų sekta, kuri 
kovojo prieš visokį mokslą, aiš
kindama, kad mokslas veda 
žmogaus dūšią į pražūtį. Tai 
sektai vadovavo tūlas Nicolaus 
Storch. Abecedarai rašydavę 
savo “šventas” giesmes taip,' 
kad kiekviena eilutė prasidėtų1 
vis kita raide; pagal abėcėlės 
tvarką: A, B, C, D ir tt. Dėl to 
jie ir gavo “abecedarų” vardą.

Abelis. Biblija sako, kad tai0 
vadinosi antras Adomo ir Jievos 
sūnūs. Jį užmušęs vyresnysis jų 
sūnūs, Kainas, užmušęs iš pa
vydo, kad Abelio aukos ’Dievui 
geriau patikdavo, nes iš degina-, 
mos Dievo garbei ožkos dumaįi 
kilę tiesiai aukštyn. Taip sako 
Biblija, bet anglų poetas Byron 
tvirtina, jog Kainas užmušęs 
Abelį dėl to, kad šis buvęs nepil
no proto; užaugindavęs gyvulį ir 
paskui sudegindavęs jį ant lau
žo.

P1KMOJ1 ŽMOG
ŽUDYSTĖ.

--------  ’* iPagal vadinamą “švęnta- 
jį raštą,”- pirmoji žmogžu
dystė žmonijos istorijoje į-, 
vyko Adomo ir Jlevos šei
moje, už keliolikos metų po * 
to, kai juodu buvo išvalyti- 
iš Rojaus,;Pirmųjų tėvų; vy
resnysis sūnūs Kainas ųz-’ 
mušė savo jaunesnįjį brolį: 
Abelįpavydėdamas, jam;: 
to,, kad Abelio auką Dievas 
priėmė noriau, negu jo, Kai
no. O apie tai,, kad Abelio 
auka Dievui tiko geriau, 
Kainas sprendė iš to, kad 
durnai nuo ugnies, kurioje 
Abelis degino Dievo garbei; 
gyvulius ir javus, kilo “tie
siai į dangų.”

Per daugelį šimtmečių ši-: 
ta pasaka buvo kartojama 
vaikams ir suaugusiems, ir 
milijonai žmonių nedrįso 
abejoti jos tikrumu, nes— 
kas Biblijoje pasakyta, tai 
turi but tiesa.

Tačiau dabar vienas mo
kytas Londono profesorius, 
S. H. Hooke, kalbėdamas 
Anglijos mokslininkų są
jungos suvažiavime, pareis-, 
kė, kad tas padavimas apie 
Kainą ir Abelį turi visai ki
tokią prasmę, negu “šveųt-i 
raščio” pasakojimas. Tuodu 
tariamuoju Adomo ir Jiėvod 
sūnus neturį nieko bendro, 
su Rojum arba “pirmųjų tė
vų’,! išvarymu iš Rojaus.! 
Juodu veikiausia nebuvę nei 
broliai. 1

Paminėtasai profesorių^ 
sako, kad pasakojime apie; 
Kainą ir Abelį perduotas re
ligiškas paprotys, gyvavęs ‘ 
Šiaurės Sicilijoje už tūks
tančio metų prieš krikščio-1 
nybės pradžią: kad apsau-1 
goti nuo sausros laukus, bu- 
davo užmušama — “paau-: 
kojama Dievui” —- piemuo.. 
Tas Abelio užmušimas bu-, 
vęs ne piktadarybė, bet reli- i 
giška apeiga.

Tai yra panašiau į tiesą, , 
negu Biblijos pasaka. Ta-i 
čiau praėjo apie 19 šimtme
čių, iki krikščioniškame pa
saulyje atsirado rimtas ir 
mokytas žmogus, kuris drį-, 
so viešai atmesti tos pasakos ■ 
tikiumą. r j

CALIFORNIJOJ DRĖBĖ- ' 
i JO ŽEMĖ.

Pereitą penktadienį apie • 
Los Angeles miestą, Cali- 
fornijoj, - b(ivo jaučiamas1 
silpnas žemės drebėjimas. J
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Skaitytį 
pedija.
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Emlija Motiejūnienė su sa
vo meilužiu Montvydu gavo 

po 15 metų katorgos.
Šių metų pavasarį Lietu

voje buvo žiauriai nužudy
tas Petras Motiejūnas, 42 
metų amžiaus ūkininkas iš 
Vilimaičių kaimo, Lygumų 
valsčiaus. Jis buvo rasta 
prie Pakrojaus-Lygumų vie
škelio, įmestas į griovį ir ap
verstas vežimu, kad išrūdy
tų lyg vežimo užmuštas. Bet 
jo kūnas buvo peršautas 4- 
riais šūviais, todėl buvo aiš
ku, kad jis nužudytas.

Įtarimas krito ant Motie
jūno žmonos Emilijos, 28 m. 
amžiaus, ir jos meilužio 
Montvydo Jono, 24 m. am
žiaus, kurie buvo sulaikyti ii 
tardant prisipažino padarę 
šį nužudymą. Motiejūnienė 
atvirai tada pasipasakojo, 
kad ji savo vyro nemylėjusi, 
kadangi jis buvęs vagis, sė
dėjęs už vagystes kalėjime, 
darydamas piktadarystes 
liepdavęs jai tylėti ir grasi
nęs užmušti. Ji daug nuo to 
vyro kentėjusi, pasipasako
jusi viską Montvydui, ir ta
da jiem kilęs planas Motie
jūnu nusikratyti. Montvy- 
das žadėjęs ją vesti ir pra
dėti naują gyvenimą. Tada 
ji nuėjusi pas savo tėvus ir 
iš jų įsigijusi ginklą, kurį į- 
davusi meilužiui. Tiek esą 
jos kaltės.

Montvydas papasakojo 
kitas aplinkybes — kaip bu
vo įvykdytas pats nužudy
mas. Jis tyčia susitaręs su 
Motiejunu balandžio 3 d. 
vakare važiuoti į mišką vog
ti ąžuolų, bet ištikrujų jam 
rūpėjo sudaryti progą nužu
dyti Motiejūną. Jiedu susi
tarė susitikti miškelyje, ne
toli tos vietos, kur ir įvyko 
nužudymas. Motiejūnas, 
kaip buvo sutarta, atvyko 
vakare į tą vietą, čia j ratus 
įsisėdo Montvydas ir kokį 
puskilometrį jiedu važiavę 
kartu vieškeliu miško link. 
Kiek pavažiavus, Montvy
das iššoko iš ratų, paleido j 
Motiejūną ke|urius taiklius

šuvius, ir tas vietoje mirė. 
Arklys pa ibaidė ir pabėgo 
su ratais toliau, bet Montvy
das jį pasivijo, apsuko at
gal, atvažiavo prie miškelio 
ir čia nužudytąjį Motiejū
ną su visu vežimu įvertė į 

[griovį, o arklį su pirmuti- 
;niais ratais paleido namo. 
Pats Montvydas iš žudynių 
vietos nuėjo namo, pas ūki
ninką Jansoną, kur jis tar

anavo bernu ir kur žadėjo 
i vogti ąžuolų...

Kai žmonės rado kelyje 
nužudytą Motiejūną ir pa
pasakojo policijai, kad Mo
tiejūnienė turėjo meilužį, 
policija padarė kratą ir la

ido pas Montvydą parabelį 
Į dar su keliais šoviniais.

Montvydas ir tardymo ir 
I teismo metu viską atvirai 
prisipažino, o Motiejūnienė 
teisme daug ko ėmė gintis ir 
stengėsi viską suversti savo 
meilužiui: jis viską sugalvo
jęs, jis daręs, o ji nieko ne
žinanti.

Šiaulių apygardos teis-: 
mas dabar abu žmogžu
džius nubaudė po 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

IŠLAIKĖ ŽMOGŲ METUS 
KALĖJIME IR PRIPAŽI

NO, KAD NEKALTAS.
Šiomis dienomis Lietuvo

je buvo paleistas iš kalėjimo 
Jonas Servuti?.

Praėjusiais metais rugsė
jo mėnesį keli Šiluvos apy
linkės vyrukai, baigę Šili
nių atlaidus, nutarė nueit į 
pušyną, prie Šiluvos mieste
lio ir ten išgerti naminės 
degtinės. Nuėjo ir smarkiai 
įsigėrę. Sakoma, kad paskui 
buvusios muštynės, apsi- 
stumdę.

Po tokio įvykio praėjo a- 
apie sąvaitė laiko, ir buvo 
rastas B. Adomaičio lavo
nas.

Iš apžiūrėjimo buvo nu
statyta, kad Adomaitis nu
žudytas.

Adomaičio nužudymu bu
vo apkaltintas Jonas Servu-

■ Ivan Doliahčuk, kuris čia parodytas ant laivo su uniformuo
tu sargu, buvo gimęs Hatnoj, kuri prieš karą prigulėjo Au-
atrijai. Jis tuomet buvo Austrijos pilietis. Bet po karo Hat- 
na buvo nuo Austrijos atplėšta ir priskirta prie Rumunijos.

į. Visi buvę Austrijos piliečiai, kurie pateko po Rumunijos 
valdžia, turėjo iki 1933 metų išsiimti Rumunijos pilietybę, i 
Doliančukas gyveno Amerikoje ir nepasirūpino tuo. Kai da
bar jis norėjo savo tėviškėn sugrįžti, Rumunija jo neįsilei
do, kaip svetimšalio. Jis norėjo išlipti Francuzijoj, neįsilei
do ir tenai. Prašėsi Anglijon—neįsileidžia. Atvyko atgal į 
Jungtines Valstijas, bet ir čia jau neįsileidžia, nes jis ne A- 
merikus pilietis. Mėgino į Kanadą—neįsileido. Jis jau 4 kar
tus perplaukė per Atlantą ir negali niekur išlipti, šiomis 
dienomis jis ruošėsi da sykį plaukti Europon.

tis ir Kauno apygardos teis
mas jį nubaudė aštuoneriais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

Dabar Rūmai sprendė 
Servučio apeliacinį skundą.

Ekspertu buvo iškviestas' 
prof. dr. Oželis, kuris parei- 

kad buvo Adomaitis 
nenužudytas, bet girtas ga
lėjęs į samanas įvirsti ir už
trokšti. Tariamoji peiliu pa
dalyta žaizda (arterija pra
kirsta), greičiausiai, esanti 
padaryta felčerio, kuris da
ręs Adomaičio lavono ap
žiūrėjimą.

Rūmai Servutį išteisino, 
tačiau apie metus laiko Ser- Į 
vutis iškalėjo.

škė,

86 ŠEIMYNOS PAMETĖ 
mątanuškos KOLO

NIJĄ ALASKOJE.

Ši nuotrauka parodo tris Vokietijos nacių šnipus, kurie dabar yra teisiami Jungtinių Val
stijų teisme New Yorke. Iš kairės į dešinę stovi: Erich Glaser, kuris buvo įstojęs Ameri
kos armijos aviacijon; Johanna Hofmann, per kurią šnipai perduodavo vieni kitiems slap
tas žinias, ir Otto Voss, kuris buvo įsiskverbęs į orlaivių dirbtuvę kaip mechanikas ir vog
davo vėliausių orlaivių planus ir kitokias paslaptis.

Kai anais metais sausros 
ir audros Jungtinių Valstijų 
vidury sunaikino daug far
mų, tai valdžia paėmė 200 
tokių nelaimingų farmerių 
šeimynų ir apgyvendino jas 
Alaskoje, Matanuškos upės
klony, kur esanti labai der- La^pas įį LietuVOS. 
linga žeme ir klimatas nela- ______
bai šaltas,_ nors ir trumpa Vienas veikėjas iš Kauno 
vasara. Vėliau da 60 šeimy- parašė adv. Bagočiui laišką 
nų buvo išvežta Alaskon ir įkuriame yra labai įdomių 
apgyvendinta Matanuškos vietų. Pavyzdžiui, jis sako: 
kolonijoj. Nuo to laiko apie .................
tą koloniją nedaug buvo ži- &______  __
nių. Bet šiomis dienomis vai-į šluota ir laukėme kas bus: 
džia paskelbė, kad 86 šei- ar teks vėl pergyventi karą, 
mynos jau pamėtė Alaską ar išvengsime jo? Pesimis- 
ir sugryžo atgal į Jungtines tai ir dabar tvirtina, kad ka- 
Valstijas. Vienos jų pametė ras neišvengiamas. Dabar 
tą kraštą savo noru, o kitos;tik laikinas atoslūgis, 
pasirodė nepageidaujamos į “Čekoslovakijos padalini- 
valdžiai. Tą koloniją ir da- mas labai liūdnai mus nu- 
bar da tvarko valdžios pa- teikė, nes jis parodė, kad jei 

Hitleris panorės, tai paims 
ir Klaipėdą. Ypač pavojus 
yra per tuos seimelio rinki
mus. Lietuviai nesitiki pra
vesti į Klaipėdos seimeli nei 
tiek savo atstovų, kiek turė
jo iki šiol, nes balsavimo 

i tvarkos priežiūra atiduota į 
11 ranj<as Rodei
taip atsitikę —.nežinau.

“Bendrai galima pasaky
ti, kad dabar pulsime į vo
kiečių glėbį. Tas jau labai 
aišku. Kai dėl Lietuvos pra
sidės tarp vokiečių ir lenkų 
varžytinės, tai ir Lietuvos 
viduje prasidės^ griežtesnis 
spaudimas dėtis į du lioge- 
riu—su lenkais ir su vokie
čiais.

“Mūsiškiai tautininkai ir 
dabar jau skiriami (žino
ma, juokais) į du abazu: į 
lenkus’ ir ‘lietuvius,’ tai yra

skirtas administratorius.

Trumpos Žinutės 
Iš Lietuvos.

yrą labai Įdomių

“Šiomis dienomis mes čia 
ėdėjome kaip pelės po

Klaipėdos Krašto vokieti 
ninkai triukšmauja.

Klaipėda. Panaikinus ka-, burmistrų
ro stovį, Klaipėdos krašto 
miesteliuose vokietininkai 
ruošia eisenas bei demon
straciją. Išdaužyti kelių lie
tuviškų mokyklų langai, nu
laužtas lietuviškojo krašto 
jaunimo organizacijos “San
taros” simbolinis ąžuolėlis. 
Naujai įsteigtoji vokiečių 
organizacija “Memeldeut- 
scher Kulturverband” bau
ginimais telkia narius. Lap
kričio 5 d. įvyko paskutinis 
penktojo Seimelio posėdis,
kuris taip pat baigėsi de- Ų . . . - .
monstracijomis. Dabar smar tuos, kurie stoja už arti- 
kiai ruošiamasi naujojo sei 
mėlio rinkimams.

. j mesnius santikius su len
kais, ir tuos, kurie kratosi 
nuo lenkų.

“Kaip rodos, ‘lietuviai’ 
turbut pasidarys vokiečių 
šalininkais. Ir ne stebėtina. 
Juk ir čekoslovakai butų su- 

dvėjus metus kalėti ir atėmė įtaikę su vokiečiai? daug 
šešeriems metams teises už Į lengvesnėmis sąlygomis, ne
davimą ūkininkams skaityti 8U dabar, jeigu francuzai ir 
lietuviškų knygų ir klausytis apgĮa^ nebutų žadėję juos 
Kauno radiio. ginti...

Lenkai nuteisė lietuvį.
Vilniaus žiniomis, lenkai 

nuteisė lietuviškos skaityk
los vedėją Valentinavičių

lengvesnėmis sąlygomis, ne-

Kauno radijo. Parašą išleidžiam.

PAJIEŠK0JIMA1 I 160 ekerių, 90 ekerių dirbamos, 70

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

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

Pajieškau Felikso ir Jono MIKA
LAJŪNŲ, Kauno gub., Šiaulių apsk., 
Lygumų parapijos, Montrigių kaimo. 
Prašau atsišaukti, arba kurie žinot, 
praneškit jų adresų.

Konstantinas Stoikus
2141 N. 16-th st., Springfield, Ill.

Pajieškau brolio Vinco Babensko, 
paeina iš Giembogalos kaimo, Šedu
vos vaisė., Panevėžio apsk. Ilgus me
tus gyveno Chicago, Ill., dabar girdė- 
au gyvena Wisconsin state. Kurie 
žinot, kur jis randas, malonėkite pra
nešti jo adresų.

Albinas Babenskis,
Box 144, Pursglove, W. Va.

Antanas Latoza, pajieškau draugų 
Antano ir Petro Bartkevičių, seniau 
gyveno East Cambridge, Mass, turė
jo drapanų krautuvę, girdėjau, dabar 
gyvena Montello, Mass. Meldžiu atsi
šaukti,'nes tunu labai svarbų reika
lų. Antanas Latoža

199 Fisher st., Pontiac, Mich.

APSIVEDIMAI.
Kuris norėtų apsivesti Su lietuvaite 

gyvenančia Vilniuje, po Lenkija. Mer
gina mokytoja, 32 m. amžiaus. Vyras 
turi būti nesenesnis 45 metų, tikintis 
ir negirtuoklis. Infonnacijų klauskite 
pas Mrs. H. Karas,

211 Lawrence st., Hartford, Conn.

Pajieškau rimtos ūkininkaitės, ar
ba doros našlės, nuo 18, iki 40 metai, 
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
veikslų, ant pareikalavimo sugrųžin- 
siu. F. A. V, (7)

6757 So. Western avė., Chicago, Ill.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 20 iki 30 metų, aš esu vaikinas 
29 metų, švariai užsilaikantis, atro
dau gerai, tunu savo namą, esu pasi
turintis. Mergina, kuri mylėtų links
mų, gražų gyvenimų prašau atsišauk
ti, su pirmu laišku ir paveikslą pri
siųsti, paveikslus gražinsiu. Plates
nes žinias duosiu laiškais.

G. J. K., 445 — 17-th st.. W„
Prince Albert, Sask., Canada.

Pajieškau Darbo.
Esu našlė be vaikų, galiu gyventi 

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

P. A.
2.31 W. 104tr si., Chicago, Iii.

SIENINIAI
KALENDORIAI

Užlaikau daug visokių rusių ir vi- 
ka na Sieninių Kalendorių. Biz
nis padarome su jų apgarsini- 
ii pigiai. Kurie norėtų parda-. 
pavėnius aiba norint agen- 

Turime ir Da- 
jų aero- 
kas rei-

V ienas 25c.- 5 už $1.
Z. G1LEV1Č1US 

7.3 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN. CoNN.

tauti, „
iiaus-Girėno Kalendoiių su 
planu. PrisiunČiame į namui 
Lala uja.

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir La,,a s. Joję telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
Ii’.as gydo ir kaip reik.a vartoti. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adre.a..: (-) 

PAUL MIKALAUSRAS
248 W. Fourth St. So. Boston, Muss.

ISUŽINOK SAVO LAIM£!
I Atspėk savo laimę. Pa inksminkit 
I savo draugus. Visi nori gavo laimę 
i žinot. Dabar ji’s ga it lengvai atspėt 
su nauja kalade laimės atspėjimu 

/kortų. Nieko jiereikia išmokt—kortos 
. viską pasako. Prisiųs tite vienų dolerį 

ir gausite kalądą -Zodiac Fortune 
Telling Cards ir veltui kataliogų.

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

ivv uhuiių, i/u unvnų uii niiniva, 
girios, ganyklos, žmona mirė, aš par
daviau gyvulius ir mašinerijų. Vieta 
tuščia, kas pirks gali kraustytis rytoj ! 
ir gyventi. 11 budinkų, yra didelis i 
Vasarinis Resortas, didelis Bassi Lake, 1 
vanduo teka iš ežero per mano žemę. 
Viena žuvis sveria po 18 svarų. Alie-' 
jaus yra po žeme. Aš per senas jieš- 
koti ir dirbti. Numeris kelio 669.

i Šiandien geriau kaip pirmiau. Keliai 
I įntaisyti, Taxes pigios, Farmeriai 
brangiai viską gali parduot.

John Schultz
Box 46, Irons, Mich.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

buvo įdievintas, ir kaip

pas
T. J. KUČINSKAS, 

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

ar-

Bendras neutralumo įstaty
mas Pabaltijo kraštams.
Talinas, lapkričio 2 ir 3 

dienomis Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos atstovai parengia 
bendrą neutralumo įstaty
mą visiems trims kraštams, 
kuriuo bus tvarkomas neut
ralumo klausimas.

Klaipėdos Seimelio rinki
mai gruodžio menesį.
Klaipėdos Krašto Seime

lio linkimai numatomi 11 
gruodžio dieną.

Naujas laivas Lietuvos 
prekybai.

Kauno žiniomis, Lietuvos 
prekybos laivynui perka
mas dar vienas 2400 tonų 
laivas.

Atidaryti nauji gimnazijos 
rūmai Šilutėje.

Spalių 30 d. Šilutėje ati
darė naujuosius modernius 
gimnazijos rufnus.

Nebilių institutas Kaune
atidarytas 29 spalių dieną.

NORWELL. MASS.
5 akeriai žemės su mišku ir nedidelis 

budinkas—parduodu labai pigiai; ar
ba mainysiu ant mažo modelio auto- 
mobiliaus. W. J. Gasiunas, 
P. O. Box 13, W. Hanover, Mass.

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

Hanover. 4 ruimų sti'ba, barnė 50x60, 
pašiurę, obelų, vištininkai ir įran
kiams daržine. Turi but parduota su
tvarkyt palikimą. Kaina S2.500.

JOHN F. NELSON (1) 
West Hanover, Mass.

Parduodu Gražią Ūkę
LIETUVOJE. VARN'ONIŲ vien- 

kiemis, netoli Radviliškio, Šiaulių 
aoskr. Gera proga pirkti Amerikie
čiams.’kurie mano apsigvveriti I ie*u- 

1 voje. Ūkis 35 ha., beveik visa dirba
ma, kviečiu žemė, septyni triobesiai, 
vėliausios mados, statyta 1932 me
tais, gyvenamas namas ir klėtis den- 

| gta skarda, kiti lentelių stogai, dažy
ti raudonai suomiškais dažais; du di- 

j deli jauni sodnai, kurie gausiai duoda 
[gražių vaisiu. Norint platesnių infor- 
I macijų rašvkit; J. V. Kiansas,

345 — 8-th avė.. New York, N. Y.

Noudolit* tq turį įūtų tėvo* ir tėvo! nou-
dop nuo 1867 melų polengvinlmui mutkulų iloudėįimo 
Nusipirkite bontuff Po:n E.pvfl»> o tu Inkoru onl dėžulės 

pat tavo voitlinmlq.

^PAINEXPELLER

DIVORSA1;
Abiem sutinkant, gaunami per vie

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

PARDUODU LIETUV1Š- 
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 MOSTį. 
Jeigu kitos mostys jumis nepatenki
no, kodėl nebandote šią mostį, kuri 
yra viena iš geriausių vaistų nuo 
Romato. Kaina $1,00 ir 50c. '

NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ 
VENTROLA: Sugydo vidaus orga- | 
nūs, išvalo gasus. Panaikina skaude- i 
jimą po krutinę. Paskatina prie ape
tito, atgaivina mažakraujus ir suke
lia energiją prie vyriškumo—mote.- 
rims reguliuoja laiką. Kaina $1.00, 
išbandymui 25c. Agentams duodame 
nuolaidą.1 (6)

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

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 DABAR dėl išdėstymo ir išaiški
nimo jus padėiimo. Kaip suprasit sa- j 
vo gyvenimo klaidas, bus lengva iš
pildyti jus aukščiausi geidavimą- ir i 
įgyti sveikatą ir linksmybę. (52)

JOS. MATUKAITIS, P,P. D., 
377 South St., . .BRISTOL, CONN. Į

1 ' 1 n jj ..

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilintų, Plaukų slinkimų ir' 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen-. 
ka arba pleiskanuo'ja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu-i 
ro, bet nėra dažai. Nėra nieko už; 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.09 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien it 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.J 

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

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

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

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

N AU J IENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

j

i 
j 

i

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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

No. 45. Lapkri

IR GYVYBĘ.
Kas 14 minučių namuose 

žūsta žmogus nuo nelaimin
gų atsitikimų.

Sakoma, kad Washingto
ne yra varpas, kuris sugau
džia kas 13 sekundžių. 
Kiekvienas jo garsas reiškia 
kūdikio gimimą. Tai išeina, 
kad per valandą Jungtinėse 
Valstijose gimsta 277 kūdi
kiai. Ir vis dėl to gyventojų 
prieauglis čia visai nežy
mus. Tai reiškia, kad apie 
tiek pat žmonių numiršta. 
Vadinasi, kas valandą turi 
būti apie 277 . šermenys. 
Klaiki skaitlinė. Bet ji bus 
da klaikesnė, jeigu atsimin
sime, kad labai daug tų 
žmonių miršta nelaiminguo
se atsitikimuose. Amerikos 
daktarų draugijos žurnalo 
redaktorius Dr. Al orris Fish- 
bein rašo, kad pereitais me
tais vien tik automobilių 
nelaimėse Amerikoj buvo 
40,000 žmonių užmušta ir 
arti 1,000,000 sužeista. Iš 
viso nelaiminguose atsitiki
muose pereitais metais čia 
žuvo 106,000 žmonių. La
bai daug nelaimingų atsiti- . _ .
kimu buna ir namuose dar- Krove tai dykaduonei 
ba dirbant. D-ras Fishbein !lonus- Didžiuma jų dirba

■ ■ ‘ už 5—6 dolerius per savai-, -
___ *........... - nes j°ms moka ne už są- kitus kraštus, ir ten mėto tą | moterų organizacija.

Taigi namuose reikia 1.... a !---------------------

bartiniu laiku, kai pi*aside-ido tik tom valandom, ------- —-------------
da šaltas oras ir visi steng- rl.orn būna daugiausia biz-1 Prisiplėšus kruvinu pra- vyras 
sis visokiais budais savo nj°- ,T " '.... 7
kambarius susišildyti. Iš ei.na g’e*'ai» tai mergaites is- 
ugnies namuose buna dau- dirba visą dieną, o jej biz- 
giausia nelaimių.

Massachusetts valstijos . - , •
Safety Council išleido kny- b’ls valandas, uz kūnas mo- 
gutę, kurioje parodoma, ko-,ka daugiausia po 28 centus, 
kiu budu daugiausia žmo-1 “ 
nių susižeidžia savo namuo
se. Pasirodo, kad apie 46 mus užkandžių stalus (lunch 
nuošimčiai susižeidžia grin- counters), prie kurių mer-

Moterims Pasiskaityt
• v A ŠI SKYRIŲ TVARKO 

 M. MICHEI-SONIENĖ. ==_==^ 
SAUGOKIM SVEIKATĄ I 182 DOLERIAI UŽ DAN

TIES IŠTRAUKIMĄ.
Visokiais skandalais pa

sižymėjus jauna Amerikos 
turtuolė, Barbara Hutton, 
kuri paveldėjo Woolwortho 
dešimtštorių milionus, aną 
dieną Londone užmokėjo 
$182 už ištraukimą vieno 
danties. Pradėjus dančiui 
gelti, ji tuoj pašaukė moder
nišką. dentistų kliniką ir pa
liepė priruošti du privatiniu 
kambariu. Vieną jai, kitą 
jos tarnaitei. Kambariai už 
2 valandas laiko kainavo 
$15.75. Slaugė, kuri davė 
jai pilę praryt, kad nurami
nus jos nervus, paėmė 
$10.00; specialistas, kuris 
ją užmarino, gavo $26.25; 
jo du pagelbininkai po $2; 
pecialis kambario prirengi- 

mas $5.25. Dentistui už iš
traukimą danties, $100.00. 
Viso $182.00.

Tai matot, kaip leidžia 
pinigus tie, kurie savo gyve
nime nėra nei vieno cento 
uždirbę. Kasžin, kiek moka 
už danties ištraukimą tos 
jaunos vergės, kurios už 
pusdykį dirbdamos Wool
worth o dešimtštoriuose su- 

mi-

Samuel Leibowitz 
. • counsel for the accused

sako, kad namuose viena 
gyvybė žūsta kas 14 minu
čių. r~ 
daug atsargumo

i KAS i
(Nuo musų iIšmintingasis vėl sako:

—Jei taip, tai palūkėk 
valandėlę, kol aš įlipsiu į tą 
medį.

Kai tik liūtas atsigavo, • 
tuojau puolė tuos tris bra- 
minus ir juos suėdė.

Kai liūtas pasišalino, iš
mintingasis išlipo iš medžio 
ir parėjo namo.

Mokytumas, kai jis neiš
mintingai panaudojamas, 
pats save palaidoja.

Kaip Sven
Elev

Mokyti, bet neišmintingi 
Braminai.

(Indusų pasaka.)

Kadaise gyveno 
braminai.

Tiys braminai buvo mo
kyti iš knygų; jie mokėjo 
visokių mokslų, tik išmin
ties jiems truko. Ketvirtasis 
iš knygų nei raidės nepaži
nojo, bet buvo labai išmin
tingas.

Vieną kartą jie susirinko 
pasitarti ir taip kalbėjo:

—Kuriems galams mums 
visi tie mokslai, jeigu jų ne- 
skleidžiame svetimuose kra
štuose, jeigu jais nenusipel
nome galingų karalių malo 
nės, jeigu už juos negauna
me pinigo. Imkim ir bandy
kim pakeliauti po svetimus 
kraštus.

Kaip sutarė, taip ir pada
rė — išėjo keliauti. Kai nu
ėjo didoką kelio galą, vy
riausiasis braminas ir sako:

—Vienas iš musų nieko 
nemoka ir turi tik vieną 
protą. Aš manau, kad kara
liams menka nauda bus iš 
vieno proto be mokslo. To
dėl bus teisinga, jei gauto 
pelno lygios dalies jam ne
duosime. Jei nori, tegul 
grįžta namo.

Antrasis pridūrė:
—Ak tu, išminties maiše, 

jei neturi mokslo, tai eik na
mo !

Bet trečiasis tarė:
—Ne, taip bus negerai. Iš 

mažų dienų kariu gyvenom. 
Todėl tegul eina su mumis, 
tegul gauna lygią dalį pel
no...

Išmintingasis ėjo sykiu 
toliau.

Beeidami pakelėje rado 
padvėsusio liūto kaulus.

Vienas braminas tarė:
| —Štai ir proga pritaikyt* 

KIMŠTI KUMPIO RĖ- mokslą, kurį esame įsigiję., 
ŽIAI.

Tulas laikas atgal netoli New Yorko savo namuose buvo rasta nužudyta Veronika Gedeon, 
kuri čia parodyta ovale, o taipgi jos motina ir maža sesutė. Dabar susekta, kad tą kruviną 
darbą atliko Robert Irwin, ekscentrikas skulptorius, kuris vartodavo šitą merginą kaip mo
deli savo kuriniams. Jį išdavė Clevelando lenkė H. Koscinskienė, kuri čia parodyta iš deši
nės pusės. Pats Irwinas parodytas iš kairės, o jo advokatas, Samuel Leibowitz, iš viršaus 
viduryje.
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__ _ . bet tik už pelną, kurį padaro taip be-j nogamijos Brigada,” kuri 
ypač da- išdirbtas valandas.^Jas sam- gėdiškai skriaudžiant šios įskelbia, kad vyrui užtenka 

, j_ 4..T. * ..„1 j , ku-Į šalies darbininkes. I vienos moteries. Jeigu kuris
i nepaklausytų savo 

žmonos gražių žodžių ir nu
tartų vesti antrą pačią, tai 
“Monogamijos Brigada” eis 
pikietuoti tą būdą, kurioj

ku- šalies darbininkes.

Jei kurią dieną biznis 
jg eina gerai, tai mergaitės iš- .1 ’ »• Lv <-v w z-i z-1 i T-v ’ r-r *

nio mažai, tai tuoj ir liepia 
eiti namon, išdirbus dvi ar

Beveik visi Woolwortho 
dešimtštoriai” turi vadina-

darni. Kad apsisaugojus nuo gaitės laikomos tik nuo 11 
tokių nelaimių, ši organiza- valandos ryto iki 3 popiet, 
cija siūlo laikytis šių taisyk- Taigi jos gauna išdirbti tik 
lių: 4 valandas per dieną ir tik

1. Nekuomet neužsidaryk už tas 4 valandas joms už- 
garažo durų, kuomet auto- moka. Vadinamų “tipsų” 
mobiliaus motoras eina. joms nevalia imti. Jeigu kas

2. Nebėk laiptais žemyn, iš “kostumerių” palieka
3. Nelipk ant sulūžusių ar mergaitei kokį dešimtuką

silpnų kopėčių. ’'•>iorn»,nn,n
4. Nesivyk paskui bolę į 

gatvę.
5. Nesilošk atbulas kėdėj 

sėdėdamas.
6. Nąpalik po kojom jo

kių daiktų, ant kurių
'gali parvirsti.

7. Nekilnok sunkiu daik- 
: tų.

8. Neduok sužeistai vietai
' užsikrėsti. Gerai ją išplauk 
! su muilu ir vandeniu, uždėk
I jodinos ir aprišk švaria ske- 
: petaite.

kaitų suterštų dolerių, ji 
perka sau tituluotus vyrus. 
Ji jau su dviem tokiais nusi
dėvėjusiais kunigaikštpalai- 
kiais yra persiskyrusi. Jiems, vyks antrosios vestuvės. Pi- 
žinoma, tokios vedybos yra kietuojant bus vartojami ir 
pelningos. Sakoma, kad pir- akmenys.
mojo kunigaikščio nusikra
tymas jai lėšavo pusantro 
miliono dolerių. Dabar turi 
“trubelį” ir su antruoju. Jis 
irgi tur but gerai pasipelnys 
už davimą “divorso,” nes jo 
Barbora jau turi sau nusi
žiūrėjus trečią.

viršaus tegul buna duonos 
trupiniai. Dabar įdėkit į 
puoduką vandens, žiupsnį 
druskos, išmaišykit ir užpil- 
kit tą vandenį ant pudingo. 
Įkiškit į vidutiniškai karštą 
pečių ir tegul pakepa 45 mi
nutes.

Valgyt galima karštą ir 
šaltą, sausą ir pienu užpilus.

IŠ MAŽIUKO GALI BUT 
DIDELIS VYRAS.

Man rankutės trumpos, 
Žemas mano ūgis,
Tėtei šieno sauja— 
Man gi aukštas kūgis.
Man kumpa nosytė, 
Turiu dantų porą, 
Jeigu gaudau žvirblį 
Tik sugaunu orą.
Man ausytės mažos, 
Visas kaip vijurkas,
Jei mama ką veikia, 
Tai aš jai pridurkas.
Jei kepurę tėtės ' 
Kaltais užsidėčiau.
Kažin per viduaslį 
Ar paeit galėčiau.
Prieš mane mažytį . 
Ir gaidys juk ponas. 
Norit vardo mano? 
Vadinuosi Jonas. •
Bet kai paūgėsiu, 
Busiu diktas vyras,
Ne toks, va, kaip šiandie 
Mažas, lyg pipiras.

Ant. Zabulionis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

už patarnavimą, tai ji turi 
atiduoti jį kompanijai. Jei
gu užveizda nužiūri kurią 
mergaitę pasilaikius “tip- 
są,” tuoj atleidžia tokią nuo 
darbo. Mergaitės tose krau- 

kiti tuvėse laikomos stačiai ver
gių vietoj.

O jų ponia už vieno dan
ties ištraukimą išmeta 
$182.00! Ir kad tuos pinigus 
išleistu nors savo šaly, kur 
jie uždirbti, bet ne! Ši dy
kaduonė daužosi po Šveica- 
liją, Francuziją, Angliją ir

BALTIMORĖS LIETUVIU 
MOTERŲ KLIUBO SU

KAKTUVĖS.
Sukako jau 15 metų, kaip 

Baltimore j gyvuoja Lietu
vių Moterų Pilietiškas Kliu- 
bas, taigi šitai sukakčiai pa
minėti buvo surengtas va
karas 23 spalių. Susirinko 
nemaža žmonių ir linksmi
nosi iki panedėlio ryto, jau
nimas šoko, o senesnieji kal
bėjosi tarp savęs. Svečių 
buvo ir iš toliau atvažiavu
sių.

Baltimorės lietuvės pilie
tės visuomet surengia gra
žius vakarus ir kas į jų pra
mogas atsilanko, tas nesi
gaili. ’ M. J.

Poqucnocko Vargdieniui. 
—Už prisiųstą iškarpą ačiū, 
jbet laikraštin jos nedėsim, 
nes tai nesvarbu.

____  Čia guli negyvas žvėris.°Im-j A. Tamkevičiui. — Kokių 
Du rėžiai plonai nupiauto kim ir atgaiviiįkim jį savo partijų žmonės važiavo ls^ 

kumpio.___________________________A"
Vienas šaukštukas sausos 

muštardos.
Du šaukštukai uksuso. •
Vienas didelis, arba du 

maži smulkiai sukapoti o- 
buoliai.

Pusė puoduko rudo cuk- 
1 raus.

šaukštas sviesto.
Sumaišyk muštardą

DŽIANAS AUTOMOBI- 1 
LIAUS JAU NEBETURI.

Keli mėnesiai atgal New 
Yorke tula Maiy Cusick nu
pirko savo vynai Džianui 
automobilį, bet Džianas pa
prato išvažiuoti vienas pats, 
be savo Marės. Aną vakarą 
ji rado tą automobilį pa
statytą prie saliuno, o jos1 
Džianas sėdėjo saliune ir gė
rė alų su kitomis moterimis.

Mary, Cusick atidarė ga- uksusu, aptepk kumpio rė- 
zolino tanką ir įmetė uždeg- žius, apdėk kapotais obuo- 
tą degtuką. Tik pokšt!—ir bais, apibarstyk rudu cuk- 
Dzianas automobiliaus jau rum, susuk riebumu į yidu- 
nebeturi.

su

liais, apibarstyk rudu cuk-

mokslu. Aš moku sudėlioti 
liūto kaulus!

—Aš savo mokslu tuos ma spręsti iš spaudos prane- 
kaulus apdėsiu mėsa ir kai- ’’— L~: >—
liu,—tarė antrasis.

—Aš atgaivinsiu žvėrį,— 
tarė trečiasis.

Surinko jie ' liūto kaulus, pralobti jiems nepavyko, jie 
sudėliojo, apdėjo mėsa ir tuoj gryžo atgal ir šmeižė 
kailiu ir krauju aprūpino, demokratijos gynėjus. 
Kai trečiasis braminas jau <<v- , » C1 .. .
norėjo kvėpti žvėriui gyvy-1 ’ J y °J , ‘ bę, išmintingasis bemokslis nubraižo kai airto-
biaminas ii sulaikė ir tarė: jai, tyrinėtojai, tam tikros

-Juk ė a liūtas... Kai tik mokslines ekspedicijos. Bet 
ii atraivinsi iis tonini, žemėlapiai gah apimti r to-

panijon kariauti, tikrų žinių 
mes neturime, bet kiek gali-

Šimų, tai važiavo netik ko- 
Imunistai ir socialistai, bet 
'važiavo ir tokie, kurie tikė
josi vien tik pasipelnyti. Kai

Moterų s Nori Darbo.

Washington© laikrašty anądi n pasirodė skelbimas, kad 
j-eikia kelių moterų darbininkių padieniam darbui. Moterų 
tiek susirinko, kad užsikimšo visa gatvė ir policija buvo 
pašaukta tvarkai daryti.

DAKTARĄ TURĖJO AT
GABENTI POLICIJA.
Philadelphijoj buvo toks 

atsitikimas. Tula Mariona 
Bricker, 22 metų amžiaus 
moteris, laukė kūdikio ir nų- ta dėl gimdymo, 
vyko į labdarybės įstaigą. Iš 
tenai buvo pašauktas telefo- 

j nu daktaras, bet jis atsisakė 
i labdaringai įstaigai patar
nauti, o juo labiau, kad tai 
buvo 7 valanda ryto ir jis 
nepapratęs taip “anksti” 
keltis. Pašauktas antras, bet 
ir tas atsisakė. Kai iš eilės 
atsisakė 6 daktarai, tai buvo 
pašaukta policija. Ir neužil
go policija atgabeno vieną 
“poną” daktarą savo veži
mu, kuriuo vežioja areštan- 
tus. Kūdikis buvo jau gimęs 
nebegyvas.

rį, aptepk sviestu ir kepk 
pečiuje 25 minutas, l„i!.:

MAŽIAU MIRŠTA KU- nuo laiko aplaistant.
DIKIŲ.

Per paskutinius 25 metus 
Massachusetts valstijoj kū
dikių mirtingumas yra su- 

'•jnažęjęs daugiau -negu pu
siau, -tvirtina valstijos svei
katos "departamentas. Dr. 
M Luise Diez, kūdikių hy- 
gijėnos direktorius, sako 
kad 25 metai atgal vienas 
kūdikis iš devynių mirdavo 
nesulaukęs metų amžiaus; 
šiandien gi tik vienas iš 22 
nesulaukia pirmų metų.

Mažiau ir motinų numirš-

, .... j* ?tgaivinsi’ jis tuojau mus kius plotus, kuriuose “balto 
laiKs - _ — . žmogaus koja nėra buvus,”

OBUOLIŲ PUDINGAS.
3 puodukai plonai supjau

stytų obuolių.
2 puodukai sutrupintos 

baltos duonos;
Trečdalis puoduko svie

sto. v
Du trečdaliai puoduko 

cukraus.
šaukštukas trinto muška- 

,’inio riešuto (nutmeg), ar
ba ketvirtadalis šaukštuko 
trintų gvazdikėlių (cloves).

Puodukas vandens.
Žiupsnis druskos.
Ištepkit sviestu puodą ir 

padėkit eilę supiaustytų o- 
buolių, paskui eilę duonos 
trupinių ir apibarstykit cuk
rum su muškatiniu riešutu;

BINZA1 SU DARŽO- 
VĖMIS.č-, ‘

Dvi Nedidelės skaidinės 
binzų. . i

Smulkiai sūkapotąįs svo
gūnas.

Vienas žalias smulkiai su
kapotas pipiras.

Pusė puoduko sukapoto 
saliero.

Šeši rėžiai lašiniukų.
Lašiniukus smulkiai su- 

piaustyt ir paspirgint kartu 
su svogūnu ir žaliais pipi
rais; paskui sudėt binzus su 
salierais ir viską gerai su
maišius pašutint pečiuje 40 
minutų.

“Lietuvos Ž 
dam šitokią 
vieną dievobai

Mažame pro 
stelyje, gyveno 
apie 50 metų ar 
miestelyje Agoi 
kone inteligenti 
organizacijų y 
vieno šventojo 
gijos ji buvo p 
nenuilstamaja i 
kotoja, bendrų 
nizatore ir tt. Ž< 
no ir apsileidusi 
buvo pirmas ; 
bažnyčios, judin 
sį religines pral 
nimą. Agota jai 
kur buvusi: apsl 
te eucbaristiniril 
ir k.

Kaune Agota 
delio vargo sav 
vienas po kito sk 
liko; atlankė kt 
čias; girdėjo klii 
giedant; klausės 
pamokslo.

Agota jau rei 
išvažiuoti, bet Ii 
nas žygis, tai apl 
ną savo giminaitį 
nų, gyvenantį Ka 
rintį tarnybą min 

Žinodama gatv 
rį, Agota klausinė 
minaičio ir po pc 
du klaidžiojimo, 
prie penkių aukš 
kuriame turėjo g 
giminaitis.

Agota įėjus į 
stumia vienas dui 
antras — neatsidž 
rakintos.

Palipa vienu au 
gi ta pati istorija, 
išėjo ant šaligatvk 
tikusi pirmą praeii 
kaip įeiti į gintina 
čia.” Praeivis pata: 
fe i kiemsargį, ki 
namo gyventojus ž: 
rodysiąs.

Agota prieina f 
jančio kiemą žmoi 
taikė ant kiemsarg 
kė savo reikalą. Ki 
pašaukė savo sūnų 
ir sako: “Nuvesk tž 
X pono butą.”

Agota žengią Ju 
dama į koridorių.
• 'Kadangi Agotos 
įs gyveno penktan 
.te, tai berniukas ati 
;to duris ir prašė įeit 
, Agota įėjo, o vaika: 
uždarė duris. Agotą 
apėmė-didėlis neja 
ir pradėjo eiti šiurpu 

'kulnų ligi pakaušio, 
kas spustelėjo myg 

’keltuvas sujudėjo a
Agota pasviro j 

bet greit atsigavo ir š 
berniuko: “Ką tu č 

;taeny, su manim dai 
čia mane įkišai.”

Berniukas pradėjo 
lis.

Agota išėjo iš lygsi 
puolė berniuką, reiki 
ma baigti šposus. Ji 
vaikui už galvos ir p 
ausis draskyti. Sake 
leisk mane greičiau, t 
sto “žulike.”

Vaikas paspaudė 
mygtuką, ir Agota p 
leistis žemyn.

Keltuvui pasileidu 
myn, Agota ir žado m 

“Ar tai šitaip tu s 
nim darai” subarė ji 
ir pradėjo draskyti jc 
ką; švarko atlapai i 
nulakstė, viena ranko’ 
vo nutraukta.

Berniukas paspaudė 
taką “stop” ir keltuvs 
pasiekęs, sustojimo i 
sustojo. Agota sužiurę 
kia, ar kas jos nepuls,. 
jos kas neužkris.

Kai nieko neatsitik 
Agota įniršus vėl puoli

Kaip Adomas Su J ieva.

Jam atsakė: __________
—Ak, tu kvaila galva! eilės ir straipsniai.

Argi jau mano mokslas taip L ši°j, kn>7°j telpa 23 pražios eilės, . ° • • . . . 1 dauprvbe straipsnių, juokų, ir tt. Pui-
1T nueis niekais . kiai iliustruota, 95 nusl............. 25c.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA 

WAUKEGAN, ILL

' VALDYBA 1938 METAMS.
A. Bilvinskas — pirmininkas,

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

906 Prescott St. Waukegan. III.
Suzana Gabris—nutarimų rasti

730 McAlister avė., Waukegan. 711.
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, 111.
K Viiitieknnas — kasierius,

726 — 8th St., Waukegan, 111.
Kases Globėjai:

Petraitis. D. Lauraitis.
Knygiai:

. Lauraitis, K. Ambrazunas.
Maršalkos:

Rukštals, J. Jarušaitis. i
Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 

dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, 111. I

j.
“MONOGAMIJOS BRI

GADA.”
Indijoj yra paprotys vy

rams vesti dvi žmonas. Ži
nios iš Kalkutos sako, kad ant viršaus uždekit keliatą 
paskutiniais laikais Indijos šmočiukų sviesto, ir vėl kar- 
moterys jau pradėjo prieš tokit: eilę obuolių, eilę duo
tą paprotį kovot. Sadhauros nos ir taip toliau, kol susi- u 
apylinkėj jau susidariusi dės visa medžiaga. Ant pat kain"

D.

P.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
" ' ■ ........................................ 25c

Ši pora išrodo kaip vyras ir moteris, užaugę kur nėra žirklių. 
Ištikrujų gi abudu jit yra vyrai, Roy Fittzsimons ir Mal^ay 
Wiener, kurie išbuvo ant laivo tolimoj šiaurėj 18 mėnesių ti
kinėdami oro sąlygas. Abudu dabar sugryžo New Yorkan.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Vokiečiai Užima Čekoslovakiją, KAIP SIAUTĖ VILNIAUS KRAŠTE

Kaip Šventą Organizacijų Veikėja Kauno 
Elevatorium į Dangų Kilo.

“Lietuvos Žiniose” ran
dam šitokią istoriją apie 
vieną dievobaimingą paną:

Mažame provincijos mie
stelyje, gyveno Agota B-tė, 
apie 50 metų amžiaus. Tame 
miestelyje Agota save laikė 
kone inteligente, bažnytinių 
organizacijų veikėja, nes 
vieno šventojo vardo drau
gijos ji buvo pirmininke ir 
nenuilstamaja atlaidų jieš- 
kotoja, bendrų maldų orga
nizatore ir tt. Žodžiu, po se
no ir apsileidusio klebono ji 
buvo pirmas asmuo prie 
bažnyčios, judinąs sustingu
sį religines praktikos gyve
nimą. Agota jau buvo daug 
kur buvusi: apskrities mies
te eucharistinirikų kongrese 
ir k.

Kaune Agota irgi be di
delio vargo savo reikalus 
vienas po kito sklandžiai at
liko; atlankė kelias bažny
čias; girdėjo klierikų chorą 
giedant; klausėsi vienuolio 
pamokslo.

Agota jau rengėsi namo 
išvažiuoti, bet liko dar vie
nas žygis, tai aplankyti vie
ną savo giminaitį, sesers sū
nų, gyvenantį Kaune ir tu
rintį tarnybą ministerijoje.

Žinodama gatvę ir nume
rį, Agota klausinėjo savo gi
minaičio ir po poros valan
dų klaidžiojimo, ji atsidūrė 
prie penkių aukštų namo, 
kuriame turėjo gyventi jos 
giminaitis.

Agota įėjus į koridorių 
stumia vienas duris, stumia 
antras — neatsidaro, — už
rakintos.

Palipa vienu aukštu — ir
gi ta pati istorija. Nusivylus 
išėjo ant šaligatvio ir čia su
tikusi pirmą praeivį klausia, 
kaip įeiti į giminaičio “grį- 
čią.” Praeivis pataria kreip
tis į kiemsargį, kuris visus 
namo gyventojus žino ir pa
rodysiąs.

Agota prieina prie šluo
jančio kiemą žnjogaus. Pa
taikė ant kiemsargio. Pasa
kė savo reikalą. Kiemsargis 
pašaukė savo sūnų “Juzką,” 
ir sako: “Nuvesk tą ponią į 
X pono butą.”

Agota žengią Juzkos ve
dama į koridorių.
- Kadangi Agotos giminai- 
:tis gyveno penktame aukš- 
,tą tai berniukas atidarė lif- 

*, to duris ir prašė įeiti Agotą. 
, Agota įėjo, o vaikas tuojau 
, uždarė duris. Agotą iš karto 
apėmė didelis nejaukumas 

‘ ir pradėjo eiti šiurpuliai nuo 
' kulnų ligi pakaušio. Berniu
kas spustelėjo mygtuką ir 

' keltuvas sujudėjo aukštyn.
r Agota pasviro į kampą, 
bet greit atsigavo ir šoko ant 
berniuko: “Ką tu čia, pie- 
meny, su manim darai, kur 
čia mane įkišai.”

Berniukas pradėjo juok
tis.

Agota išėjo iš lygsvaros ir 
puolė berniuką, reikalauda
ma baigti šposus. Ji griebė 
vaikui už galvos ir pradėjo 
ausis draskyti. Sako, pa
leisk mane greičiau, tu mie
sto “žulike.”

Vaikas paspaudė kitą 
mygtuką, ir Agota pradėjo 
leistis žemyn.

Keltuvui pasileidus že
myn, Agota ir žado neteko.

“Ar tai šitaip tu su ma
nim darai” subarė ji vaiką 
ir pradėjo draskyti jo švar
ką; švarko atlapai tuojau 
nulakstė, viena rankovė bu
vo nutraukta.

Berniukas paspaudė myg
tuką “stop” ir keltuvas, ne
pasiekęs, sustojimo vietos, 
sustojo. Agota sužiuro, lau
kia, ar kas jos nepuls, ar ant 
jos kas neužkris.

Kai nieko neatsitiko, tai 
Agota įniršus vėl puolė ber-

niuką ir pradėjo jį skėčiu 
badyti.

Agota keltuvą apleido 
baisiai įsinervavus, kolioda- 
mosi ir visai neaplankė gi
minaičio. “Tegul jis sau Į 
sprandą nusisuka” — tarė 
Agota supykusi, “jeigu ne
dali buto susirasti žmoniš- 
kesniuose namuose.”

Po to visko Agotai teko 
atsidurti teisme.

Užsismaukusi skarelę ant 
akių, Agota stovi prie teis
mo stalo.

—Prašau stalo rankomis 
nesiremti! — gauna pirmą 
pastabą Agota.

—Ar aš? — klausia atsi
kreipus į teisėją.

—Taip, tamsta.
—Bet aš tik taip sau už

dėjau ranką ant stalo...
—Prašau nekalbėti, o pa

sitraukti toliau nuo stalo! 
Ar prisipažįsti kalta — tą 
berniuką sumušus, ausis ap
draskius?

—Kitas mano vietoje bū
damas butų jį užmušęs — 
teisinasi Agota. •

—Tai kaip ten buvo? Pa
pasakok !

—Aš prašiau, kad paro
dytų kur gyvena mano gimi
naitis. Sargas pristatė prie 
manęs, štai, šitą piemenį. Jis 
mane įsivedė į koridorių ir 
liepė lįsti į tokią būdą. Aš 
Įlindau. Jis uždarė duris ir 
ant durį dar užtraukė gele
žines grotas, kaip ant kalėji
mo langų. Jis pastūmė vie
ną “guzikiuką” ir visa būda 
pradėjo judėti, kilti aukš
tyn, leistis žemyn.

—Tai nieko bloga; 
kas tamstą kėlė į viršų!

Čekoslovakijos naciai sveikina Hitlerio armiją.

PADAUŽA MYKALIAKAS.
“Vilniaus Žodis” rašo., pakratyt, treptels ir, kaip

Į kaip apie Dysnos ežerą, Vil
niaus krašte, siautė su savo 
“kumpanija” lietuvis pa
dauža. kurį vietos žmonės 
vadindavo Mykaliaku.

Policija jo jieškojo ir už
tiko jį laukuose prie darbo. 
Pamatęs policiją, jis metė 
dalgi ir leidosi bėgti Del 
pelkes. Policija šovė. Myka
liakas krito, bet nesužeis
tas, o tik iš baimės. Policija 
surakino jį su kitais ir nusi
vežė į Švenčionius.

“V. žodžio” korespon- 
j dentas rašo:

Teliko verkianti motina 
ir kalbos ir spėliojimai. Po 
savaitės kartu su juo suim
tieji sąlyginai paleista. Mv- 

, kaliakas paliko užu kalėji
mo štangų.

Daugėliškio parapija ilgą 
metą Krasausku garsėjo. 

I (Krasauskas — tai tikroji 
Mykaliako pavardė.) Di- 

1 dėsni turgus, bažnytinės 
i šventės, parinktesni šokiai 
i ar vestuvės neapsieidavo be 
Krasausko vizito. Tai kelių 

' parapijų garsus mušeika. 
1 Bet jis jau dabarties metu, 
galima sakyti, aprimo. Dūk- 

1 što, Kazytiškio, Vydiškių, 
Daugėliškio ir Rimšės para
pijų santekmėje švaistėsi 
vadinamieji Kuobakas ii 
paskutiniu metu Mykalia- 
kas. Mykaliakas ir jo sėbrai 
—įvairus Antukai — greitu 
metu bus teisiami, šiuo rei-

[ viesulas, per kambarį skrie
ja. Pasakysi žodi, gausi mu
šti. Po kelių metų šitokios 
praktikos jau niekas Myka
liako nejudino, vieni lenkė
si, kiti degtine atsipirkinė- 
jo. Plauks jis per Dysnos 
ežerą, užleisk jam geresnę 
laivo vietą, jis rinktinis, jis 
turi “kumpaniją”; o juk 
žmogui visur tenka eiti ir da 
naktį, ir nežinosi tada kas 
tau akėčių “kastylių” i šo
ną suvarys ar “svincatka” 
galvą praskels. Ruoši šo
kius, žiūrėk irgi, kad Myka
liakas nebūtų įžeistas.

Rugpiučio mėnesį Myka
liakas su savo draugais deg
tinės pagėrę, išėjo pasižmo
nėti. Miliauciškės kaime šo
kiai šokta. Pribuvo ir jie. 
Porai moterų sijonus paki- 
loję, nuėjo į kluoną mergų 
jieškoti. Kluone inžinie
riaus miegota. Užmušt, gir
di, žadėję. Ir buvo juoko, 
kai inžinierius baltomis a- 
patinemis kelinėmis, o jo 
žmona pusmarškiniukais 
per lauką bėgo, bėgo, mat, 
pagal inžinieriaus pasakoji
mą, su savimi turėjęs ežero 
darbininkų algas. Iš Dūkšto 
atkviestoji policija, be kita 
ko, Agrbdnykų sode rado 
primuštą ir sukruvintą Kar
delį, kuris tą naktį obuolius 
saugojo.

Tai vis Mykaliako “kum- 
panijos” darbas.

IŠTRAUKTAS IŠ KAPO , 
TURKŲ KARO DALYVIS 

DABAR ELGETAUJA. | 
Pas Alytaus miesto gy- Į

ventojus retkarčiais užeina neša iš Smilgių kaimo, Pum- 
išmaldos prašyti sulinkęs penų valsčiaus, šitokį atsiti- 
kurčias senukas, Jurgis Za-|kimą:

BEDARYDAMI NAMINI 
ALŲ SUDEGINO TRIO- 

BĖSIUS.
Lietuvos laikraščiai pra-

KAI “STALAUNINKAS” 
ŽMONOS PASIILGSTA.

Atsibastė į Šiaulius tūlas 
Adomas Blažas, paliko savo 
šeimą ir prisitaisė Tiesiojoj 
gatvėj pas tūlą Budžiutę Ja
niną “stalavotis.” Per 8 mė
nesius Budžiutė Blažą gerai 
šėrė, girdė ir viso tik 10 litų 
į jnėnesį teėmė. Nepersenai 
sugalvojo “stalauninkas”; 
pasijieškoti darbo ir pasisa
kė išeinąs provincijom O 
Budžiutė rugsėjo 27 d. su
galvojo eiti pas ūkininkus 
bulvių kasti. Tyčia ar nety
čia, tą pat dieną iš ryto grį
žo “stalauninkas,” šeimi
ninkės nerado, pasiėmė Bu-1 ui 
džiutės skrynią, susidėjo į ją ' uVonaiT 
antklodes ir kitus daiktus, 
pasiėmė dai motei įskes san- i tuievįčius, pastebėjęs gyvy- 
taupas 185 litus, pasikyiete bės ž iu C. kadaįiSbuvo 
vežiką ir išvažiavo. Budžiu- -• "

kad jis išvažiavęs 
pas savo žmoną—taip bent 

vil’tUVCS

gorskas, apsivilkęs rusišku1 Tame kaime ūkininkas J. 
kareivišku mundieriu, ant Mickeliunas su šavo namiš- 
kurio kabo įvairus caro ar-L kiais darė naminį alų ir lau- 
mijos kiyžiai. Senukas turįs ke, netoli nuo šiaudų kūgio, 
90 metų amžiaus. Jis daly- ant ugnies šildė, vandenį, 
vavęs 1877 m. rusų-turkų 
kare, atsižymėjęs ir už tai 
gavęs ordenus. Viename 

| mūšy jį sužeidę į plaučius.
Sužeistą ir netekusį sąmo
nės sanitarai, kaip negyvą, 

|buvo įmetę į duobę su kitais 
, bet pilant žemes 

’’ vienas sanitaras, lenkas Ki-

vai- tė spėja,

—Mano tėvai ir tėvų tė- lo.^° pasiimtieji 
vai tokiom būdom nesikil- lelkmenys-
nojo ant viškų. 50 metų am
žiaus aš išgyvenau ir be to
kios budos apsiėjau, nepra
šiau aš ir to vaikėzo, kad 
mane vėžintų.

—Bet už ką jį mušei, su
draskei drabužius?

—Ponas teisėjau, aš bu
vau nei gyva, nei mirus, bu
vau žado nustojus, tai ir ne
susilaikiau — timptelėjau 
už ausų, paskui bakstelėjau 
skėčiu.

Teisėjas apibarė Agotą

VOS NESUDEGĖ VISAS 
SEDOS MIESTELIS.

Šiomis dienomis Sedos 
miestely, Markuso lentpiu- 
vėj, buvo kilęs gaisras. Ka
dangi lentpjūvė buvo vidu
ryje miestelio ir aplinkui 
apstatyta mediniais namais, 
tai buvo didelis pavojus 
gaisrui plėstis. Vietos ug
niagesiams nepajėgiant gai
sro likviduoti, buvo iškvies
ta Telšių ir Mažeikių ugnia-

pažįstamas, pasigailėjęs ir 
iš duobės ištraukęs, nors ki
ti sanitarai priešinęsi, tvir
tindami, kad vis tiek jis ne
išgyvensiąs, tik veltui kan
kinkis. Toliau likimas kitaip 
nulėmė. Iš kapų ištrauktasis 
sulaukė pavydėtino am
žiaus.

už jos tamsumą ir kvailumą £esia1-. Laimei nebuvo vėjo 
ir nubaudė dviem sąvaitėm:11 ugniagesiai^ ugnies pleti- 

- — - , masi. sustabdė. Sudege visa
atlikimo lygtinai ^ntpiUVe, masinos ir daug 

- - medžiagos.

BE REIKALO PO TEIS
MUS TAMPO ŪKININ

KUS.i ,
1 Šimoniu urėdas dėl gais- 

ŽMONA SAVO VYRUI rų, kurie kilo Gaigalių ir 
PEILIU PERDŪRĖ ŠONĄ. Kuosėnų kaimų baloje ir iš 

Spalių 2 d. A. Panemunė-■ ten Perėjo į valdinę balą, 
je pu. Stankevičius susimu
šė su žmona. Stankevičienė 
sugriebusi peilį perdūrė vy
rui šoną iki plaučių. Vyras 
nors ir perdurtu šonu, visas 
kruvinas, bet dar ilgai su 
žmona kovojo.

Po to, pats nuėjo į nuova-j 
dą. Policija iššaukė greitąją SUDEGĖ MERGAITE, 
pagalba ir Stankevičius nu- Spalių 12 d. Smeltelėje, 

netoli nuo Klaipėdos, per 
gaisrą sudegė pusantrų me
tų mergaitė, Lauensfordo

paprasto kalėjimo, bet nuo I mąsi .sustabdė. Sudege visa 
bausmes :
atleido, jeigu laike vienerių 
metų nenusikals. Be to, iš 
jos atiteisė 18 litų kiemsar
giui už vaiko drabužių su
draskymą.

sudarė dvi bylas Kuosėmi 
kaime 1] ūkininkų ir Gai- 
galių kaime 22 ūkininkams. 
Teismas rugsėjo 16 d. vieną 
bylą nutraukė. Kitoj byloj 
ūkininkus rado nekaltais ir 
išteisino.

PASVALY PEILIU NUSI- 
DŪRĖ VYRAS.

Panevėžio apskrity, Pas
valio miestely, parėjo namo 
išsigėręs Bronius Stuvė, 24 I 
metų amžiaus vyras, ir, įėjęs 
kambarin, kuriame buvo tė
vas ir motina, nusivilkęs 
švarką trenkė į žemę, saky
damas, kad jis daugiau jam 
nebusiąs reikalingas. Tai 
pasakęs, priėjo prie spinte
lės, pasiiėmė lenktinį peilį 
ir smeigė sau į kairią pusę 
pataikydamas Į širdį. Iš
traukęs peilį sviedė į žemę,, 
o pats dar priėjęs prie stalo 
sugriuvo ant jo. Tėvai šoko: 
į pagalbą, bet niekaip nega- i 
Įėjo sustabdyt kraujo plūdi
mo, o atvedus daktarą, buvo 
jau miręs, nes smūgis patai
kė į širdį.

• Zudymosi priežastis ne
aiški, nes mirdamas nieko 
nepaliko. Stuvė dirbo Jan
sono vilnų karšykloj — ver- 
pykloj ir gyveno su tėvais.

Nei patys nepastebėjo, kaip 
vėjas pagavęs ugnies ki
birkštį įbloškė į šiaudus. 
Šiaudai pradėjo liepsnoti, o 
netrukus užsidegė ir neto
liese stovėję trobesiai. Su
degė tvartas, kluonas, klėtis 
ir su tvartu buvęs po vienu 
stogu gyvenamas namas. Be 
to, sudegė visi javai, paša
rai, kiaulė, teliukas ir kitas 
smulkus inventorius. Nuo
stolių gaisras padarė apie 
6,000 litų.
DĖL VIENO VYRO SUSI

MUŠĖ DVI MOTERYS.
Utenos miestely Šukienė 

susitiko kitą moterį ir puolė 
ją mušti, kam ji vyliojanti 
jos vyrą. Kilo tikra “bobų 
vaina,” kurią sustabdė tik 
policija.

PAGARSINIMAI 
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilpti) 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnistracljon nevėliau PANEDE. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siekti! mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
plnt.

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

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

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

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

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

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

kalu lemiamąjį balsą tars 
valstybės teismas. Gal jie 

Į grįš, gaj liks kalėti — ne tai 
i čia svarbu. Čia skaudu, kad 
I keliatas lietuvių nukiypo į 
I šunkelius, ketvertą—šešetą 
įmetu valkatavo ir, priėję 
| liepto galą, lietuvio vardą 
j nusineša į teismą, nusineša 
ne kaip kovotojai už pagrin- 

Įdinius valstiečio reikalus, 
I bet kaip perpustagalviai, vi
siškam nihilizmo raugan 
užsiraugę.

Praeitą vasarą per vienus 
kaimo šokius porą valandų 
stebėjau, kai Mykaliakas 
šoko. Siauru dirželiu juos
tos kelinės, palaidi ir nesu
tvarkomi marškiniai, ištar
šyti plaukai, keistai balkš
vas akis į viršų užvers, galvą

Mykaliakas pakliuvo jau 
užu kalėjimo štangų. Pasa
kojama, draugus į sąlyginę 
laisvę išeinančius graudžiu 
ir klaikiu verksmu palydė
jęs. Ir, ištikrujų, šitokie da
lykai sarmatos ir verksmo 
verti. Krūtinė, iš kurios ga
lėtų graži daina skambėti, 
dabarties metu gaudo pro 
siaurą langelį besiveržian
ti šykštų orą. Juk ir rankos 
tokios galėtų versti knygų 
ar laikraščių puslapius, ga
lėtų dirvonams plėšti, plūgą 
laikyti ir plytas naudin
giems trobesiams nešti, ga
lėtų... Tuo tarpu, keliatą me
tų blogų papročių sėklą sė
jęs, verkia, baudžiamojo ko
dekso paragrafuosna įkliu
vęs.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenbiirgą
Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.

Nuo Švedijos, vykssta iš Stoekholmo ar Kalmaro 
moderniškuoju S. S. “Marieholm.”

Nereik švedų vizoj keleiviams j Lietuvę per Švedija.

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
Išplauks iš New Yorko

DROTTN1NGHOLM:.................... Lapkričio
GR1I’SHOLM :..............   . Gruodžio
Platesnių žinių ir laivakorčių krepkitės į 

vietinį laivakorčių agentę, arba

SWEDISH AME RICA N LINE
154 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

vežtas,’į miesto ligoninę.

KEPĖJAI IR SIUVĖJAI
REIKALAUJA KURSŲ. , duktė. Tėvas buvo išėjęs iš 
Alytaus kepėjai ir siuvė- namŲ ir namuose paliko ke- 

jai padavė Darbo rūmams* turis vaikus. Vyresnieji vai- 
prašymus, kad surengtų trijų l;ai norėjo mažajai mergai- 
mėnesių kursus tokiomis pat tei pašildyti pieno. Is to kilo 
sąlygomis, kaip rengiami gaisras. Vaikai ugnies issi- 
kursai kitiems . amatnin- gandę pabėgo, palikdami 
kams liepsnose mažają mergaitę.

Ji tada ir sudegė.
GIAKUI PAKEITĖ MIR- ' -----

TIES SPRENDIMĄ.
Kaip žinoma, 

Giakas i 
riuomenės teismo nubaustas ! 
mirties bausme. i™*1™11*-' f.euų, ..-'gyvenimo, issira Dabar Smetona pakeitė Rietuvių Baisą.” 
Giakui mirties bausmę am
žinu kalėjimu.

, PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS
Vytautas ARGENTINOS LIETUVIŲ 

už šnipinėjimą ka-Į BALSAS
ic toicmn niihflii3fn<' J U. S. A. metams kainuoja 51.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
išsirašydami "Argentinos 

’’ Adresas:
"A. L. BALSAS”

Casilla de Correo 303, 
Buenos Airei, Argentina.

EUROPA ........
DEUTSCHLAND
HAMBURG ......
BREMEN ......
NEW YORK .....

26
1
7

14
15

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 
Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio
Gruodžio

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo

Mes jums pagelbesiine gauti vizitinių ii- imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba 
252 BOYLSTON ST...................... BOSTON, MASS.

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI! .
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” tunny's yra rimtas, Įdomus 
ir naudingas. ‘ ,

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

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

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietinės Žinios
MAN MEDALIO NE- ' Reikalingi mašinistai ir pa- 

REIKIA. j gelbininkai.
I Valdžios laivyno dirbtu- 
,vės Bostone prašo mus pra- 
! nešti, kad joms reikalingi 

į pagelbini n k a i

Ke’iatas pastabų dėl p. S.
Mockaus aiškinimosi.

Pereitos sąvaitės “Kelei- mašinistų pagelbini n k a i 
vis” praneša, kad p. S. Moc-' (helper machinists). Moke- 
kus paaiškinęs redakcijai, 
dėl ko kilo tas triukšmas 
sandariečių pokily, kuomet 
konsulas p. Budrys užkabi
no jam medalį. Esą, triukš
mas kilęs “vien dėl to, kad 
medalis buvo duotas jam, p.
Mockui, o ne p. Lėkiui.’’

Iš to išeina, kad Lekys ir
gi norėtų tokį medalį gauti, 
bet kai jo gauti negali, tai 
triukšmauja.

Tai netiesa.
Mano nusistatymas linkui 

tų medalių p. Mockui ir ki-

stis nuo 61 iki 73 centų va
landai. Aplikantai turi but 
Amerikos piliečiai, turi but 
išdirbę nemažiau 6 mėnesių 
kaip mašinistų pagelbinin- 
kai, turi but nejaunesni kaip 
18 ir ne senesni kaip 48 me
tų amžiaus. Aplikacijas rei
kia paduoti iki 21 lapkričio. 
Blankų aplikacijoms gali
ma gauti Bostono pašte, 
Room 1040. Reikia prašyti 
“Aplication Form 6.” Buvę 
kareiviai turi pirmenybę ir 
turi prašyti “Preference 
Form 14” (mėlynos spal- 

tiem, kurie mane senai pa-’vos). Aplikacija reikia tin- 
žįsta, yra žinomas. Aš daug karnai išpildyti ir nusiųsti 
kartų esu pareiškęs, ir da- šiuo adresu: The Reporder, 
bar atkartoju, kad tie meda- Labor Board Navy Yard, 

Boston, Mass.
.Mmjoiuo, nuoC yia Reikalingi taip pat ir ma-
darbavę Lietuvai arba abel- šinistai, kuriems mokama 
nai lietuvių naudai, bet nuo 93 centų iki $1.05 per 
tiems, kurie yra pasidarba- valandą. Jiems reikalingas 
vę arba žada pasidarbuoti nemažiau kaip 4 metų paty- 
tai grupei, kuri dabar valdo’* rimas. Aplikaciją jie pildo 

ant tų pačių blankų, kaip ir 
jų pagelbininkai, ir siunčia 
tuo pačiu adresu.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia Žuvo 2 Orlaiviai Su 5 Žmonėmis

štai kas beliko iš dviejų orlaivių, kurie nesenai susikūlė viršum Detroito. Abidvi mašinos 
nukrito ir sudegė. Nelaimėj žuvo 5 asmenys. Spėjama, jog katastrofa įvykusi dėl to, kad 
lekiant prieš saulę vienas lakūnas negalėjo matyt kito.

ARMISTICE DAY
Lapkričio 11, nuo 6 vaka

re Lietuvių svetainėje, So. 
Bostone lietuviai legionie
riai minės Pasaulinės Karės 
pabaigą. Bus balius, gros ge
riausia orkestrą. Įžanga la
bai pigi. Lietuviai, paremki
te saviškius kareivius ir visi 
dalyvautime jų baliuj. Kor.

MODERNIŠKAS

Geležies Reikmenų
STORAS '

Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokią smulkią 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokią reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

liai yra dalinami ne tiems 
veikėjams, kurie yra pasi-

Lietuvą.
Aš gi visuomet buvau li

esu priešingas tokiai tvar
kai, kokią dabar Lietuva 
yra valdoma. Aš esu para
šęs ir įteikęs rezoliucijas į- 
vairiose organizacijose prieš

Vokiškas “grafas” paso
dintas už grotų.

Šiomis dienomis Bostone 
Lietuvos dabartinę valdžią, buvo areštuotas už vagystę 
reikalaudamas Lietuvai de- vokietys, kuris pasisakė esąs 
mokratinės valdžios. Aišku, “grafas Gustaf von Frede- 
kąd aš jokio medalio tikėtis riek zur Brandenburg.” Bet 
n'egaliu ir nenoriu. Jei kas kamantinejamas Charles st. 
man tokį medalį pasiūlytų, kalėjime jis prisipažino lie
tai butų mano garbės di- sąs joks “grafas” nei “yon” 
džiaušis įžeidimas. ” Kz'<’

O gal p. Mockus ir padarė 
“Keleiviui” viršminėtą pa
reiškimą, kad tuo mane už
gauti ?

Kodėl salėje 
mas ir baubimas?

Jau “Keleivyje” buvo ra
šyta, kad dar praeitą pava
sarį p. Mockus norėjo, kad 
Sandaros 7 kp. surengtų jam 
banketą prikabinimui to 
medalio. Bet kuopos nariai 
atsakė “No!” Nes tai paže
minimas tų sandariečių de
mokratiškumo.

Dabar, kuomet sandarie- 
čiai pašventė daug laiko ir 
energijos prisirengimui vie
no iš didžiausių pokilių, 
idant tinkamai pagerbti iš 
Lietuvos grįžusius visuome
nės veikėjus K. Vileišį, S. 
Naudžiuną ir S. Čižių, ir kar
tu priimti Sandaros apskri
čio suvažiavimo delegatus 
bei svečius, ir kuomet pilnu
tėlė salė priėjo įvairių pa
žiūrų publikos, kad ramiai 
ir draugiškai pasižmonėti, 
tai pribuvo rengėjų visai ne
kviestas ir konsulas p. Bud
rys. Gavęs progą, p. Budrys 
atsistoja ir pradeda medalio 
prirengimo ceremonijas, 
turbut manydamas, kad čia 
niekas nedrįs pasakyti nei 
“buuu.” Bet išėjo kitaip. 
Mat, čia yra Bostonas, o ne 
Kąunas. Ir tas pats butų at
sitikę vistiek kam tas me
dalis nebūtų kabintas šiame 
pokily. J. Lekys.

ar “zur,” bet paprastas Gus
taf Frederick, buvęs Copley 
Plaza viešbuty veiteris ir 
veiterių unijos 34 lokalo na
rys. Bekamantinėjant jį da 

kilo triukš- Paaiškėjo, kad jis yra nele-

Pereitą penktadienį 3 ban
ditai užpuolė biznio mokyk
lą ant Back Bay, apiplėšė 
mokytoją ir studentus ir pa
bėgo su $1,800. Mokykla 
randasi ant antro aukšto.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir Šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kam p. Ininan >t. arti Central tkv.

CAMBRIDGE. MASS.

Telefonu 21124
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Velendoe: nno 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
167 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. KENmore 5807

Dr. Wm. D. Wheeler
SPECIALISTAS 

ODOS LIGŲ 
Valandos: 2 iki 5 po pietą. 

452 BEACON STREET, 
BOSTON, MASS.

DARI

Amerik 
Pietų .

Kana
P 

Amerik 
Kanado 

Valst 
Apskell 
Kreipia 
adresuo
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Liau
Piet

Juozas Žuromskis automo- 
biliaus katastrofoj.

Praėjusį ketvergą South 
Bostono įvyko baisi automo- 
biliaus katastrofa, kurios 
kaltininkas yra Juozas Žu
romskis,. 23 metų amžiaus 
lietuvis, kuris gvyena prie 
933 E. Broadway. Policija 
sako, kad jis neturėjo lais- 
nio ir nemokėjo važiuot, bet 
važiavo svetimu automobi- 
lium ir užvažiavo tiesiai ant 
admirolo Farraguto pamin
klo, kuris stovi prie City 
Point Broadvės gale. Auto
mobilis, kuris priklausė So. 
Bostono teismo atendantui 
Keough, visiškai sutyžo. Su 
Žuromskiu važiavo ir kitas 
jaunuolis, tūlas Wheelock. 
Abudu buvo sunkiai sužeis
ti ir nuvežti į Carney ligoni
nę. Wheelocko gyvybė esan
ti pavojuje.

Bostoniečių poros tragedija 
Francuzijoj.

Bostone giminės gavo 
laišką iš Francuzijos, kad 
buv. bostoniečio Wresch- 
lerio šeimyną tenai ištiko 
šiurpi tragedija. Savo laiške 
Wreschler rašo, kad jo žmo
na, buvusi Catherine O’
Brien, išėjusi iš proto ir jis 
nutaręs ją nušauti, kad už
baigus jos nelaimingą gyve
nimą. Ją nušovęs, jis ir pats 
nusižudysiąs. Ir ištikrujų 
taip buvo. Kai per 2 sąvai- 
tes kaimynai jų nebematė, 
buvo pašaukta policija, ku
ri įsilaužus į butą rado patį 
Wreschlerj pasikorusį ant 
durų, o jo žmona gulėjo lo
voj nušauta ir apdėta gėlė
mis. Wreschler buvo danų 
tautybės,

Policija gaudo Chicagos 
žulikus.

Massachusetts policija 
pradėjo gaudyt raketierius, 
kurių buveinė esanti Chica- 
goje. Jie čia sakosi esą ■ 
“draugijos akliems globoti” 
atstovai ir renka aukas jai. 
Per vienus metus jie čia su
rinkę apie $250,000. Polici
ja sako, kad jie yra tikri 
gengsteriai ir jei tokie kur 
ateitų aukų prašyti, reikia 
tuoj pranešti policijai.

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių įstaiga.
Darom rakandus ant’ užsakymų. 

Senus Sutaisom, Užtraukiau, Naują 
Viršų, Naujai Perdirbam. Perdirbti 
Rakandai geresni už naujus. Visą 
darbą gvarantubjam. Kaina pigi. 
Duodam numokėjimais. Rakandus 
paimam ir pristatėm į bile vietą Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO, MASS.
Tel. Brockton 7718

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr. Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 1! 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus,

AKIU DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akiniu*.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

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

DR. G. L. KILL0RY
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. 
Nedeliom, nuo 10 ryto iki 1.

galiai įvažiavęs Amerikon 
ir todėl turės but deportuo
tas Vokietijon.

Išpradžių jis sakėsi turė
jęs daug meilės romansų su 
Hollywoodo aktorkomis ir 
turįs įvairiose šalyse didelių 
lobių, kurie dabartiniu lai
ku esą Hitlerio užgrobti. 
Bostono policija jį kaltina 
pavogus iš tūlo bostoniečio 
$30,480. Dabra jis yra pa
statytas po $40,000 kaucija.

__________
Girtas moteris reikia nešte 

nešti iš saliunų.
Ljaisnių taiyba pradėjo, 

gauti iš East Bostono skun-1 
dų, kad tenai baisiai išsipla
tinęs girtuokliavimas. Ne- j 
gana kad jauni vaikėzai pa
sigėrę slankioja gatvėmis, 
bet ir moterys reikia esą ne-1 
šte nešti iš saliunų girtas. I

Hyde Parke taip pat gir
tuokliavimas taip pat esąs 
baisiai išsiplatinęs. Kur tik 
žmonės tamsesni ir skur-j 
džiau gyvena, tenai jie dau
giau geria. Todėl prohibici- 
ninkai pradeda iš naujo agi
tuoti, kad saliunai butų už
daryti. Jie užmiršta, kad 
prohibicijos laiku žmonės 
taip pat gėrė. Tiesą pasa
kius, tai prohibicijos laiku 
žmonės daugiausia ir įprato 
gerti, ypač jaunimas, nes 
pasigerti tuomet buvo “una- 
ras.”

Prie Uphams Corner, Dor- 
chestery, du banditai perei
tą penktadienį užpuolė Co
operative Banką, pagrobė 
$641 pinigų ir pabėgo.

šeštadienį, lapkričio 12, 
radio programa per stotį 
W0RL, nuo 8:00 ryto: (1) 
Smuikininkas Longin Bui- 
nis, Jr. iš Cambridge. (2) 

_ _ ___ _____ Andrew Yuga iš So. Bosto- 
tautybės, bet Amerikos pi- no pasakys monologą “Kam 
lietis, o ji buvo Bostono ai- tas reikalinga.” (3) Prane- 
rė. Jis buvo rašytojas ir ra-išimas radios kontesto lai- 
šynėdavo laikraščiams strai- mėtojai. _ _ _ į
psnius. 1 Tj Lapkričio 13, sekmadie

ny, pragrama per W0RLį 
stotį, nuo 9: 30 ryto. (1) Jo
nas Tamulionis, dainininkas 
ir armonistas iš Nashua.

Mėnulis buvo užtemęs.
Šio panedėlio vakarą že

mė savo šešėliu buvo užden-' 
gus mėnuli, todėl įvyko va- ' „ L ,

1 “mėnulio užtėmi-1 Gražus pazmonehs drgųTunely po State gatve du. p 
banditai užpuolė merginą, dinamas 
kuri vežė drapanų firmai mas.” Oras buvo tyras ir tas 
$1,800 iš banko, ir" tuos pi- | “užtemimas” iš Bostono 
nigus iš jos atėmė. matėsi labai aiškiai.

PRAŠOME JŪSŲ ATSILANKYTI Į

M1L1TARISTŲ BALIŲ
Amerikos Legijono Lietuviu Stepono Dariaus

Posto, ARMISTICE DIENOJ,

11 Lapkričio-Nov.? 1938 nuo 6 vakare
LIETUVIŲ SALĖJE,

E ir Silver Streets, SOUTH BOSTONE.
Gera orkestrą. Įžanga : Moterims 25c., Vyram 35c.

Prašome visų paremti lietuvius Pasaulinio Karo 
veteranus. Daugelis musų visai negrįžo, kiti grįžo 
amžini ligoniai. Bukit visi lietuviai Lapkričio 11, 
pėtnyčios ,vakare su mumis!

SMAGIAI PRALEISI T LAIKĄ IR GARDŽIAI 
PAVALGYSIT. PUIKIAUSIA VIETA

BL IN ST RUB’S

Aut Forsythe streeto aną 
panedėlį nukrito Isadorė 
Kaufmann, 23 metų am
žiaus stogų taisytojas,, ir už
simušė ant vietos.

Village & Grill

Apie Andoverį, tarp Bos-; 
tono ir Lawrence’o, pradėjo 
degti giria. Gaisrą gesina 
CCC darbininkai.

Arlingtone traktorius su
trynė Vilimą Starkų, 8 metų 
amžiaus vaiką. Jam sulau
žytos abidvi kojos.

r. i----------------------------------

Šį panedėlį Bostone buvo 
arti 80 laipsnių karščio.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 9714

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių. 

Savininkai:
A. Zardeskas, W. Zaniauskas.

323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubą.

VAIDOV1LIS--FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDĖLDIENIAIS gautas leidimas KONCERTAMS IR DAINOM 
NUO 4 VAKARO iki uždaroma.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE
ČIUOS | BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretą, Vestuvių, Grupi 
Paveikaluc.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

lt

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieiinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, ,0. B. 

447 Broadway, So. Boaton, Mass.

NORWOODE STUDIA 
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

Paplauskų namuose.
Pereitos subatos vakarą 

pas draugus S. Paplauskus 
Haverhillyje buvo suruoštas 
gražus pokilis. Drauge Pap
lauskienė šventė savo 50 
metų amžiaus sukaktį. Sve
čių buvo netik vietinių, bet 
ir iš toliau atvykusių. Tarp 
tų buvo ir “Keleivio” re
daktorius su žmona, kuris 
pasakė ir prakalbėlę tai pro
gai pritaikytą. Valgių ir gė
rimų buvo net perdaug. Bu
vo net ir šampano.

Pereitą savaitę buvo už
pultas ir apiplėštas Har
vard Federal Savings ir 
Loan bankas. Trys jauni 
banditai pagrobė $500 ir 
pabėgo.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

371 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON, MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

I Rašomos i
Mašinėlės

UNDERWOOD TYPEWRITER
Geriausios rūšies, su ^gražiu baksu, paranku 

tis* kur tik nori. Mokiniam labai reikalingos, 
daug palengvina darbo moksle. Dabar išėjo visai B 
naujas, vadinamas “Students’ Model.” R

Kaina su visais parankumais tik $42.50, seniau S 
buvo $54.50.

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

Laikrodžius, Žiedus, Akinius, Radios, Šaldytu- k 
vus, Skalbiamas Mašinas, viskas geriausių Kom- S 
panijų. Kainos musų prieinamiausios.

ROLAND KETVIRTIS & CO. Įį 
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. R

Tel. SOUth Boston 4649 S

nes-
nes

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

R eg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to

limas vietų.
Saugi priežiūra, kaina prieinam*.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone
So. Boston

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
HydrauUc Brekaia.

Taipgi taisome Automobiliu* ir 
Trokus visokią išdirbysčią.

Peter Trečioką* ir
Jo* K*počiunu — s»vinink*L

Taisymo ir demomtravimo vi*ta:
1 HAMLIN STREET

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

SOČIAI 
TAS Č 
KOS 1

Reakcini) 
mus sus 

re
Speciali 

Times” kc 
neša laba: 
Čili respu 
kad šitoj 
valstybėj ; 
kairiųjų 
Liaudies I 
spalių diei 
publikos 
mai, kurii 
listas Pedr 
šito Liaudį 
datas. Be 
norėjo rin 
išaiškinti j 
dato nauds 
buvo finan 
stavo Ros 
Todėl kaip 
tyti komiai, 
Aguirrę ga 
p Vieš Rosst 
valdžia tu 
tai ne, ofici; 
mas ir pavt 
tirti” tam 
kurio sprer 
srpjųtinas.

Darbinin 
t ilojaus pi 
pradėjo orį 
donają Mili 
didatui gini 

Santiago 
Frontas nut 
vasario iru 
sutraukti 15 
rinktam sa 
paremti.

Bet kad 
galėtų įvykt: 
ministeris, 
mo, uždrau( 
rinkimus, 
žingsnis da 
liaudį. Po vi 
jo revoliuci 
bruzdėjimas.

Lapkričio 
rinktam so* 
re’ui buvo su 
mo iškilmės 
to Bumuose, 
jo į tas iškili 
ti. Liaudies I 
jai smarkiai 
džios partiją, 
susukti rinkli 
žmones.

Kai visi p 
mentai ruošės 
“tautiškos” v 
mas suktybes, 
ketai buvęs v 
datas Ross išli 
nifestą,” pare 
“patriotiniais 
jisai pasitraul 
vos ir užleidž: 
vietą socialist 

Iš jo manif< 
ir jo “patriot 
mai.” Jisai pri 
vyriausis armi; 
Oscar Novoa 
nesivaržyti dėl 
vinių, nes galii 
liucija. Šaulii 
Humberto Ari
jam pasakęs, 
nes opinija aišl 
ialisto pusėj 

žmonių valiai 1 
ga. Todėl jis, G 
ir nutaręs nasii 
Vadinasi. jis


