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Liaudies Frontas Laimėjo 
Pietų Amerikoj Rinkimus

SOCIALISTAS IŠRINK
TAS ČILI RESPUBLI

KOS PREZIDENTU.
Reakcininkai bandė rinki

mus susukti, bet pabūgo 
revoliucijos.

. Specialis “New York 
Times” korespondentas pra
neša labai įdomių žinių iš 
Gili respublikos. Pasirodo, 
kad šitoj Pietų Amerikos 
valstybėj yra susidaręs iš 
kairiųjų partijų stiprus 
Liaudies Frontas, ir kad 25 
spalių dieną tenai buvo res
publikos prezidento rinki
mai, kuriuos laimėjo socia
listas Pedro Aguirre Cedra, 
šito Liaudies Fronto kandi
datas. Bet valdžios partija 
norėjo rinkimus susukti ir 
išaiškinti juos savo kandi
dato naudai. Jos kandidatas 
buvo finansų ministeris Gu
stavo Ross, reakcininkas. 
Todėl kaip tik balsams skai
tyti komisija paskelbė, kad 
Aguirrę gavo 221,116 balsų 
prieš Rosso 213,615 balsų, 
valdžia tuoj pareiškė, kad 
tai n,e, oficialus balsų skaity
mas ir pavedę/ęinkimus “iš
tirti” tam tii$lm teismui, 
kuiip sprendijnate turi but 
Šelptinas. -*** ^drauge. .-Noris Sovietai tuo-

Darbininkų’ organizacijos 1 met ir patys sunkiai kovojo 
tiiojaus prieš tai sukilo ir už savo būvį, bet rėmė ii- tur- 
pradėjo organizuoti “Rau- kų kovą už neprigulmybę. 
donają Miliciją” savo kan
didatui ginti.

Socialistų Laimėji
mas Connecticut

Valstijoj.
Jų kandidatas McLevy 
surinko 164,000 balsų.

Kaip rašėm pereitam “Ke
leivio” numery, Amerikos 
socialistai kreipė daug dė
mesio į Connecticut valsti-

žmonių revoliucijos ir todėl 
pas jį atsirado “patriotiniai 
sumetimai.” .

Išrinktas Liaudies Fronto . . -.
kandidatas Aguirre užimsiąs J°s rinkimus, kur socialistas 
Čili respublikos prezidento!Jasper McLevy, dabartinis 
vietą 24 gruodžio. Čili pre- j Bridgeport© majoras, buvo 
zidentai renkami 6 metų.pastatęs^sayo kandidatūrą į 
tarnybai.

Tai prasta žinia Hitleriui 
ir Mussoliniui.

Sovietai Giria Naują 
Turkų Prezidentą.
Pereitą sąvaitę mirė pir

masis Turkijos prezidentas 
Kamal Ataturk. Jo vieton 
Turkijos seimas išrinko ge
nerolą Išmetą Inonu, kuris 
13 metų buvo Turkijos 
premjeru. Maskvos “Prav
da” ir “Izviestija” pagerbė 
mirusio prezidento atmintį 
ir su džiaugsmu pasitiko jo 
įpėdinį. Sovietų spauda tiki
si, kad dabar Rusijos ir Tur
kijos santikiai bus da geres
ni, negu iki šiol buvo. Nors 
rusų-turkų santikiai nėra 
prasti ir dabar, tačiau pusė
tinai atvėso dviem paskuti
niais metais. Iš pat pradžių 
Sovietų Sąjunga buvo ge
riausia Turkų Respublikos

gubernatorius. Kadangi jis 
yra pagarsėjęs kaip nepa
prastai teisingas ir sumanus 
miesto viršininkas, tai jis ti
kėjosi laimėti ir gubernato
riaus rinkimus. Nors jo vil
tys neišsipildė, vis dėl to jis 
surinko 163,953 balsus. Re- 
publikonai ir demokratai už 
jį, žinoma, nebalsavo, nes 
jie turėjo savus kandidatus. 
Taigi už jį turėjo balsuoti 
tik tie, kurie aiškiai pritarė 
jo socialistiniam nusistaty
mui. Tai yra didelis laimėji
mas socialistinei idėjai.

Rinkimus laimėjo repub- 
likonų dandidatas Baldwin, 
nes šiais rinkimais Connec
ticut balsuotojų didžiuma 
pakrypo republikonų pusėn. 
Vis dėl to socialistas Mc- 
Levy butų išrinktas, jeigu 
jam nebūtų pakenkęs de
mokratų kandidatas.
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Jie siuntė naujai Turkijai 
pinigų, ginklų ir kitokios 

Santiago mieste Liaudies pagalbos. Bet paskutiniais 
laikais Turkijoj labai su-Frontas nutarė suruošti 20 . _. ..

vasario masinį mitingą ir stiprėjo vokiečių įtaka ir to- 
sutraukti 150,000 žmonių iš- dėl Sovietų pozicija tenai 
rinktam savo prezidentui1 susilpnėjo. Maskva del to 
paremti. buvo labai susirupinus. Sa-

Bet kad tas mitingas ne- v,° pozicijai sustiprinti, Ma- 
galėtų įvykti, vidaus reikalų skva buvo nusiuntus Turki- 
ministeris, Luis Salas Ro- Jon £’abU savo diplomatą 
mn, uždraudė viešus susi- Karachaną^ Bet vėliau jį at
rinkimus. Šitas valdžios šaukė ir sušaudė kaip tfoc- 
žingsnis da labiau suerzino kjnipką _ ir ‘ išdaviką. Ką 
liaudį. Po visą šalį prasidė- jįs išdavė, iki šiol niekas nė
jo revoliucinio pobūdžio žino. Manoma, kad jis nete- 
bruzdėjimas. ,ko savo galvos vien tik dėl

Lapkričio 11 dieną iš- io.’.ka(į ĮaP? n.®PavYko VVMa.‘ 
rinktam sociąlistui Aguir- 
re’ui buvo suruoštos priėmi
mo iškilmės Santiago Mies
to Rūmuose. Socialistai atė
jo į tas iškilmes uniformuo
ti. Liaudies Fronto kalbėto
jai smarkiai atakavo val
džios partiją, kuri stengiasi 
susukti rinkimus ir apgauti 
žmones.

Kai visi pažangieji ele
mentai ruošėsi į kovą prieš 
“tautiškos” valdžios daro
mas suktybes, tai visai neti
kėtai buvęs valdžios kandi
datas Ross išleido savo “ma
nifestą,” pareikšdamas, kad 
“patriotiniais sumetimais” 
jisai pasitraukiąs iš tos ko
vos ir užleidžiąs prezidento 
vietą socialistui Aguirre’ui.

Iš jo manifesto paaiškėjo 
ir jo “patriotiniai sumeti
mai.” Jisai prisipažįsta, kad 
vyriausis armijos vadas gen. 
Oscar Novoa pataręs jam 
nesivaržyti dėl rinkimų da
vinių, nes galinti kilti revo
liucija. Šaulių vadas gen. 
Humberto Arriagada taipgi 
jam pasakęs, kad visuome
nės opinija aiškiai esanti so
cialisto pusėj ir priešintis 
žmonių valiai butų pavojin
ga. Todėl jis, Gustavas Ross, 
ir nutaręs pasitraukti į šalį. 
Vadinasi, jis nusigando

lėti vokiečių įtaką Turkijoj. 
Ar naujas Turkijos prezi
dentas bus palankesnis So
vietams negu Vokietijai, tai 
lieka dar pamatyti.

Japonija Atmetė 
Valstybių Protestą.
Pereitą sąvaitę Japonijos 

militaristai Kinijoj uždarė 
Yangtze upę visiems lai
vams, išskyrus tik savo. 
Kadangi šita upė eina labai 
toli Kinijos gilumon ir kitų 
valstybių laivai iki šiol vedė 
tenai plačią prekybą, tai 
Anglija, Francuzija ir Ame
rika nusiuntė Japonijai pro
testą dėl tos upės uždarymo, 
ir pareikalavo, kad ji butų 
tuojaus atidaryta. Šį pane- 
dėlj Japonija mandagiai tą 
reikalavimą atmetė.

9 
O

REIKALAUJA AREŠTUO
TI DIES’O LIUDININKĄ.

Newarko advokatas Is- 
serman nusiuntė Justicijos 
Departamentui reikalavimą, 
kad butų areštuotas Dies’o 
komiteto liudininkas J. B. 
Mathews, kuris liudydamas 
tam komitetui apie “raudo
nųjų veiklą” kriminališkai 
apšmeižė ir jį, advokatą Is- 
sermaną

Tarnas Mooney Bus 
Paliuosuolas.

Tą žada (padaryti naujas 
Californijos gubernatorius.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad po to, kai Vyriausis 
Teismas atsisakė svarstyti 
Tamo Mooney peticiją, jį 
galės paliuosuoti tiktai nau
jas Californijos gubernato
rius, jeigu tuo gubernato
rium <bus išrinktas demokra
tų kandidatas, Culbert Ol
son. Ir kaip sykis taip atsiti
ko. Pereitos sąvaitės rinki
muose Olsonas buvo išrink
tas į Californijos guberna
torius ir tuoj paskelbė, kad 
užėmęs savo vietą jis tuoj 
Tarną Mooney ir jo draugą 
Billingsą paleis, kaip nekal
tus reakcinio kapitalo kan
kinius.

Californijos valstiją per 
44 metus valdė republikoni- 
ški reakcininkai, kurie ir 
Tarną Mooney pasmerkė vi
są amžių kalėti. Nors visi 
buvę prieš Mooney liudinin
kai senai jau prisipažino, 
kad jie buvo republikonų 
papirkti ir prisiekė teisme 
kreivai, vis dėl to reakciniai 
teismai nesutiko pasmerktą 
darbininkų vadą iš kalėji
mo paleisti. Užtai gi Cali
fornijos žmonės dabar iššla
vė iš valdžios republikonus 
ir išrinko demokratus, prie 
kurių Mooney bus paliuo- 
suotas.

sugryžcTfrancuzi-
JOS SAVANORIAI.

Pereitą subatą Francuzi- 
jon sugryžo pirmieji sava
noriai iš Ispanijos, kur jie 
tarnavo Tarptautinėj Briga
doj. Išvažiuojant jiems iš Is
panijos, ispanų liaudis paly
dėjo juos su gėlėmis ir lais
vės vėliavomis.

KUBA AUKOJA ISPA
NIJAI CUKRŲ.

Havanos žiniomis, Kubos 
valdžia nutarusi paaukoti 
Ispanijos žmonėms cuk
raus. Kuba cukrų gamina ir 
labai daug jo turi.

Popiežiaus Santikiai 
Su Italijos Valdžia 

Vėl Paaštrėjo.
Iš pradžių Mussolinis po

piežiui labai pataikavo. Jis 
atsteigė net Vatikano vals
tybę ir magaryčioms pridė
jo apie 2,000,000,000 lirų 
pinigais ir Italijos valdžios 
bonais. Bet susisėbravus Ita
lijai su protestoniška Vokie
tija, Mussolinis nori taikyti 
savo politiką prie Hitlerio 
anti-katalikiško vajaus. To
dėl santikiai tarp popie
žiaus ir Mussolinio pradėjo 
blogėti. Nors kai kuriam lai
kui jie buvo lyg ir sušvelnė- 
ję, bet paskutinėmis dieno
mis vėl paaštrėjo. Popie
žiaus dvarui labai nepatiko 
naujas fašistų įstatymas a- 
pie vedybas. Šitas įstaty
mas draudžia Italijos “ari- 
jonims” tuoktis su kitokios 
rasės žmonėmis ir sako, kad 
kas susituoks priešingai ši
tam patvarkymui, tokios ve
dybos bus nelegalės ir nesi- 
skaitys vedybomis. Tuo bil
du yra ignoruojama popie
žiaus bažnyčia, kuri mano, 
kad vedybų klausimas pri
klauso jai vienai, ir valdžia 
neturi teisės į tai kištis. Dėl 
to popiežius iškėlė aštrų 
protestą fašistinei Italijos 
valdžiai. Bet fašistai sako, 
kad piliečių reikalus tvarko 
valdžia, o ne bažnyčia. Baž
nyčia gali jiems kalbėti tik 
apie “dangaus karalystę,” o 
kas ant žemės, tai valdžios 
reikalas. Ir šį panedėlį po
piežiaus protestą Mussolinis 
atmetė.

ŠVEICARIJOJ AREŠTUO- 
TA DAUG FAŠ1STŲ._ 
Pereitą sąvauę Šveicari

joj buvo susektas fašistų 
sąmokslas prieš demokrati
nę tvarką. Padalyta visa ei
lė kratų ir areštų. Suimta 
daugiau kaip 100 fašistų. Iš 
rastos pas juos medžiagos 
paaiškėjo, kad jie palaikė 
slaptus santikius su Vokieti
jos naciais ir planavo nuver
sti demokratinę Šveicarijos 
valdžią. Žinios sako, kad 
Šveicarijos valdžia dabar 
pradės griežtą kovą prieš 
nacių propagandą.

MEKSIKA ATLYGINS 
AMERIKONAMS 

UŽ ŽEMES.
Meksikos ginčas su Jung

tinėmis Valstijomis dėl nu
savintų amerikonų žemių 
Meksikoje pasibaigė. Mek
sika sutiko Amerikos pilie
čiams atlyginti už tas žemes, 
kurios jų buvo įsigytos po 
1927 metų. Greitu laiku 
Washingtonas ir Meksika 
paskirs jungtinę komisiją, 
kuri turės nustatyti kiek tos 
žemės yra vertos.

WAGNERIO ĮSTATYMAS 
BUSIĄS PAKEISTAS. 
“The New York Times” 

sako, kad jo surinktomis ži
niomis naujas Kongresas 
veikiausia pakeisiąs Wag- 
nerio įstatymą, kuris drau
džia fabrikantams ardyti 
darbininkų unijas.

SIUVĖJŲ UNIJA PASI
TRAUKĖ IŠ CIO.

Moteriškų drapanų siuvė
jų unija, žinoma kaip Inter
national Ladies’ Garment 
Workers’ Union, nutarė ne- 
sidėti prie pastovios CIO or
ganizacijos, kuri šią sąvaitę 
yra steigiama Pittsburghe.

Kongreso Rinkimų 
Daviniai.

Demokratų išrinkta 329, 
republikonų—190.

Pereitą sąvaitę buvo ren
kamas naujas Jungtinių 
Valstijų Kongresas. Nors 
republikonai labai džiau
giasi savo laimėjimais ir 
pranašauja Roosevelto re
formoms galą, ištikrujų gi 
jie laimėjo visai nedaug. Jie 
turės keliatą atstovų dau
giau, negu turėjo pirma, bet 
vistiek jie bus didelėj mažu
moj,. Štai palyginimas:

Senate bus 68 demokra
tai, 23 republikonai, 2 far- 
meriai-darbiečiai, 1 progre- 
sistas ir 1 nepriklausomas. 
Senato didžiumai reikia 49 
balsų, o republikonai turės 
tik 23 balsus. (Šiais rinki
mais republikonai laimėjo 
8 vietas, o demokratai 8 
pralaimėjo, bet pastarieji 
vistiek turės didelę didžiu
mą.) J

Atstovų Bute demokratai 
turės 261 kongresmaną, re
publikonai 167 ir progresis- 
tai 2 (4 dar abejotini). Di
džiumai reikia 218 balsų, o 
republikonai turės tik 167. 
(Šiais rinkimais republiko
nai 78 vietas Atstovų Bute 
laimėjo, o demokratai 70 
vietii neteko, bet pastarieji 
vistiek turės didelę didžiu
mą.)

Gubernatorių šiais,rinki
mais demokratai ptavedė 
30 (9 pralaimėjo), o repub
likonai pravedė tik 18 (11 
laimėjo).

Farmeriai-drabiečiai vie
no gubernatoriaus neteko ir 
progresistai vieno neteko.

BIAURUS ĮSTATYMAS 
PRIEŠ DARBININKUS.
Per visuotinus rinkimus 

pereitą sąvaitę Oregono val
stijoj balsuotojai užgyrė 
biaurų įstatymą prieš darbi
ninkus.. Jis draudžia uni
joms kolektuoti narių duok
les, skelbti streikus ir pikie- 
tuoti dirbtuves. Unijos ren
giasi skųsti šitą įstatymą vy
riausiam šalies teismui kaip 
priešingą šalies konstitu
cijai.

EBROS FRONTE KRITO 
100,000 FAŠISTŲ.

Ispanijos respublikos val- 
džid praneša, kad nuo to 
laiko, kaip liepos mėnesį lo- 
jalistai persikėlė per Ebros 
upę, iki šiol fašistai tenai 
paklojo jau 100,000 savo ka
reivių, stengdamiesi perva
ryti lojalistus per Ebrą at
gal.

FRANCUZIJA UŽDARĖ 
KELIĄ KINIJOS GIN- į 

KLAMS.
Šancha jaus žiniomis, 

Francuzija uždarė kelią ka
ro medžiagai, kuri buvo 
siunčiama Kinijos armijai 
per francuzų valdomą Indo- 
Kiniją. Spėjama, kad fran- 
cuzai padarė tai pataikau
dami japonams.

TĖVAS UŽMUŠĖ VER
KIANTĮ VAIKĄ.

Tai buvo Chicagoj perei
tą sąvaitę. Jaunas bedarbis 
Koch dabojo savo 4 mėne
sių vaiką, o jo jauna žmona 
dirbo restorane. Vaikas la
bai rėkė ir tėvas išėjęs iš 
kantrybės smogė jam per 
pakaušį. Vaikas buvo už
muštas ir tėvas dabar areš
tuotas.

Žydų Skerdynėm Vokietijoj
Pasibaisėjo Visas Pasaulis

AMERIKA ATŠAUKĖ SA
VO PASIUNTINĮ IŠ 

BERLYNO. ‘

Piktinasi anglai ir francu- 
zai; Chamberlainas susi

rūpinęs.
Kelios dienos atgal vie

nas žydukas Francuzijoj 
nušovė vokiečių pasiuntiny
bės diplomatą. Vokietijos 
fašistai pradėjo užtai keršy
ti visiems žydams. Prasidė
jo baisus pogromai ir tero
ras. Įšėlę nacistai pradėjo 
deginti žydų krautuves, 
sprogdinti jų sinagogas ir 
naikinti kitokias žydų įstai
gas. Vienos mieste per vie
ną dieną buvo sunaikinta 21 
žydų šventykla. Apsvaigę 
neapykanta ginkluoti fašis
tai vertėvžydus savo ranko
mis griauti sinagogas. Nega
lėdami šitokio smurto pa
kelti, Vienoje 22 žydai nusi
žudė.

Su tokia pat fiuija fašis
tai atakavo žydus ir kituose 
Vokietijos miestuose. Ir vi
sa tai buvo organizuota ir 
vadovaujama pačios nacių 
valdžios. Rašydamas apie 
deginamas ir sprogdinamas 
žydų įstaigas, propagandos 
ministerio Goebbelso orga
nas “Der Angriff” pasakė: 
“Mes neišliesime nei vienos 
ašaros dėl jų. Jos (sinago
gos) stovėjo mums po kojų 
jau gana ilgai. Mes galėsi
me tas vietas suvartoti daug 
naudingiau, negu kad žydiš
kas tvirtoves tenai laikyti.”

Miunchene buvo paskelb
tas įsakymas, kad visi žydai 
tuojaus išsikraustytų. Žydų 
banko langai buvo išdaužy
ti, o jo viršininkai suimti ir 
išgabenti į koncentracijos 
stovyklą. Banko direktorius 
su žmona nusižudė.

Niuremberge privatiniai 
žydų namai išdaužyti, vai
kai iš lovų išmėtyti, rakan
dai ir kaurai sunaikinti.

Koelne išdaužytos visos 
žydų krautuvės, restoranas 
sugriautas, sinagoga sude
ginta.
Zalcburge sinagoga sunai

kinta, maldos indai išmė
tyti po gatvę, krautuvių lan
gai išdaužyti ir prekės iš
plėštos.

Berlyno apylinkėje sude
gintos visos sinagogos, na
mai išdaužyti, krautuvės su
ardytos.

Tas pats Hamburge, Dres- 
dene, Pottsdame, vienu žo
džiu—visoj Vokietijoj. Vie
name tik Vienos mieste žy
du turto sunaikinta už apie 
$4,000,000.

Negana to, Hitlerio val
džia užkrovė žydams da 
1,000,000,000 markių pa
baudos užtai, kad anas žy
dukas nušovė Paryžiuje vie
ną fašistą. Šitą sumą turi su
dėti fašistams 700,000 žy
dų, kurie dar tebėra Vokie
tijoj.

JBe to, visi žydų vaikai iš
varyti iš mokyklų ir išleis
tas patvarkymas, kuriuo 
draudžiama žydams turėti 
bet kokį biznį.

Šitokiais fašistų žvėrišku
mais pasibaisėjo visas civi
lizuotas pasaulis. Amerika 
atšaukė net savo pasiuntinį 
iš Berlyno, kad paaiškintų 
tikrą padėtį Washingtonui.

Piktinasi francuzų visuo
menė, biaurisi anglai. Bet 
iš visų prasčiausia dabar 
jaučiasi Chamberlainas, ku
ris paskutiniais laikais taip 
nuoširdžiai Hitleriui tarna
vo. Amerikoje beveik visa 
spauda smerkia Vokietijos 
fašistus kaip žiauriausius 
tamsiųjų amžių barbarus.

Amerikos Legijono
Vadas Puola Roo- 

seveltą.
Amerikos Legijono vadas 

Chadwick jaučiasi esąs to
kia svarbi asaba, kad gali 
net ir prezidentui Roosevel- 
tui diktuoti. Rooseveltas 
anądien pasiuntė Sovietų 
Rusijai pasveikinimą, susi
laukus jai 21 metų sukak
ties. Tas labai nepatiko tam 
legijonieriui ir jis turėjo 
drąsos viešai pasmerkti ši
tokį prezidento žygį. Girdi, 
negana kad Rooseveltas So
vietus pripažino, bet da ir 
pasveikinimą jiems siunčia. 
Tas parodo, jis sako, kad 
Rooseveltas simpatizuoja 
Sovietams. “Amerikos Le- 
gijonas nepripažino jokių 
santikių su Rusija ir nekuo- 
met nepripažins,” pareiškė 
misteris Chadwick.

Lygiai tokia pat pagieža 
spiaudo prieš Sovietų Rusi
ją Hitleris ir Mussolinis.

Prezidentas Rooseveltas 
dabar turbut turės atsiklau
sti legijonierių boso, kam 
jis gali simpatizuoti, o kam 
ne.

Tai ve, iš kur gręsia A- 
merikos demokratijai pavo
jus.

SMETONA VĖL ' 
"IŠRINKTAS.”

Associated Press šį pane
dėlį pranešė iš Kauno, kad- 
Antanas Smetona vėl buvo 
“išrinktas” Lietuvos prezi
dentu septyneriems me
tams Kitų kandidatų nebu
vę, taigi aišku, kad nebuvo 
iš ko rinkti, ir todėl nebuvo 
jokių rinkimų, o tik žmo
nėms akių dūmimas.
NUSKRIAUSTA MOTE

RIS NUŠOVĖ ITALŲ 
PRINCĄ.

Milano mieste pereitą są
vaitę buvo nušautas stam
bus fašistų šulas, kunigaikš
tis Trivulzio. Jį nudėjo mo
teris vardu Maria Lazzari- 
ni, kurią jis naudojo per 15 
metų, o dabar pametė. Jis 
buvo vedęs, bet šitą moterį 
naudojo kaip meilužę.
SPALIU~MĖNESY BUVO 

25 STREIKAI.
“The New York Times” 

pranešimu, per spalių mė
nesį šįmet buvo kilę 25: 
streikai. Vienuolika jų dar
bininkai laimėjo, septynis 
pralaimėjo, keturis kom-. 
promisavo, o kiti liko da ne
išspręsti. i

DREBĖJO PACIFIKO 
VANDENYNO DUGNAS.

Tarp Aleutų ir Havajų 
salų, Pacifiko Vandenyne, 
pereitą sąvaitę smarkiai' 
drebėjo dugnas. Kitaip pa
sakius, po vandenynu buyox 
žemės drebėjimas, kinis bu
vo jaučiamas ir Alaskoj.
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i APŽVALGA I
KAIP I KLAIPĖDOS 

KLAUSIMĄ ŽIURĖJO 
KAPSUKAS.

“Naujoji Gadynė” cituo
ja lietuvių komunistų vade 
Kapsuko rašytą straipsnį 
Klaipėdos klausimu. Pasi- 
klausykit:

“Visa Lietuvos buržuazija 
labai susirupinus Klaipėdos 
kraštu: juk tai jos išėjimas į 
į juras! Užtai ir visokiais bu
dais stengiasi išlaikyti jį savo 
rankose. Ji visiškai nesiskaito 
su Klaipėdos krašto gyvento
ją didžiumos valia. Ji užgrobė 
jį su Francuzijoš ir Anglijos 
imperialistų pagelba ir laiko 
Įsikibus į jį dantimis ir nagais. 
Kadangi Klaipėdos krašto gy
ventojų aiški didžiuma nenori 
tos Lietuvos buržuazijos glo
bos, tai galima išlaikyti jis sa
vo naguose tik okupacijos ir 
karo meto pagelba...

“...Aišku, kad... Lietuvos so- 
cialfašistų nusistatymas Klai
pėdos klausimu tai yra grynai 
buržuazinis, grobikiškas nusi
statymas. Jie, kaip tikri Lietu
vos buržuazijos lekajai, viską 
daro, kad Klaipėdos kraštą la
biau pririšt prie Lietuvos. Tuo 
tikslu Lietuvos socialfašistai 
pilnai pritaria Klaipėdos kraš
to lietuvinimui ir lietuviškam 
jo kolonizavimui.

“Panašiai elgiasi ir kitų ša
lių socialdemokratų partijos. 
Jos senai nustojo buvę darbi
ninkų klasės partijomis, o liko 
socialfašistinėm buržuazinėm 
partijom. Jos liko ištikimais 
šunimis savo krašto buržuazi
jos ir visiškai suaugo su bur
žuazija ir buržuazine valsty
be... Darbininkai tur stot už 
teisę Klaipėdos krašto gyven
tojams laisvai apsispręsti ir 
atsiskirti nuo Lietuvos, jei jie 
to panorės.”

Taip Kapsukas rašęs Lie
tuvos komunistų “Balse,” 
kuris buvo leidžiamas Til
žėje.

Čia įdomu tas, kad social
demokratus, kurie gynė 
Klaipėdos kraštą, Kapsukas 
vadina “socialfašistais” ir 
savo krašto buržuazijos “iš
tikimais šunimis.” Kapsu
kas griežtai reikalauja Klai
pėdos vokietininkams apsi
sprendimo. Ir šiandien kaip 
tik to paties reikalauja Hit
leris.

“NEPRISOTINAMAS JAN
KUS PRARIJO 1000

1 RUBLIŲ”
Kunigo A. Miluko knygoj 

yija įdėtas buvusio “Varpo*’ 
rędaktpriaus Jono Kriau- 
cziuno laiškas, rašytas kuni
gui A. Burbai 1893 metais. 
Tame laiške Kriaucziunas 
skundžiasi, kad “Varpui” 
leisti nebuvę pinigų, nes su
dėtos aukos išsibaigusios, ir 
jis priduria:

“Viena dalis išėjo ant gero, 
o kitą nepasotinams ir amži
nai pavargęs Jankus prarijo. 
Juk tie pinigai (1000 rublių), 
kuriuos suskolinę ‘inteligen
tai’ kaipo pašelpiančią paskolą 
be procentų buvo Jankui įda- 
vę, pernai rudenį teko Jankui 
su pagelba šantažo (grąsino, 
kad skųs Maskoliams, jei do
kumento neatiduos inteligen
tai).”

Kaip rodos, tie pinigai 
(1000 rublių) buvo duoti 
Jankui ant rankos už “Var
po” ir “Ūkininko” spausdi
nimą, bet Jankus, atspaus
dinęs du ar tris tų laikraščių 
numerius, pastatė sunkesnes 
išlygas; o kai tų laikraščių 
spausdinimas iš jo buvo at
imtas ir atiduotas Maudero- 
dei, tai Jankus atsisakė tą 
1000 rublių grąžinti. Todėl 
Kriaucziunas ir rašė, kad 
Jankus “1000 rublių prari
jo.”

Taigi ir tais “ideališkais 
laikais” ne viskas buvo ide
ališka. ___________

McLEVY “APGAVĘS” 
ŽMONĖS.

Šįmet į Connecticut vals
tijos gubernatorius ėjo trys 
kandidatai: socialistas, de
mokratas ir republikonas. 
Komunistai agitavo už de
mokratą ir prieš socialistą. 
Kadangi komunistų remia
mas demokratas buvo sumu
štas, tai “Laisvė” dabai 
šmeižia socialistą, vadinda
ma jį “apgaviku.” Esą—

“Nuo Socialistų Partijos 
nutrukus šaka Connecticut 
valstijoje puikiai pasidarbavo 
republikonų partijai. Mat, 
Bridgeporto miesto majoras 
ponas McLevy išstatė savo 
kandidatūrą į gubernatorius, 
suskaldė pažangiųjų frontą ir 
valstijos vairą atidavė reak
cionieriui republikonui.

“šį sykį McLeviui pavyko 
apgauti daug žmonių. Kitą sy
kį jie bus protingesni.”

Visų pirma yra melas, 
kad socialistai “pasidarba
vo republikonų partijai.” 
Jie darbavosi už savo kan
didatą, už McLevy, o ne už 
republikonų partiją.

Jeigu “Laisvė” norėjo pa
sakyti, kad socialistai turėjo 
nestatyt savo kandidato, bet 
atiduoti savo balsus demo
kratui, tai ir tuomet jos po
zicija neišlaikytų kritikos, 
nes socialistai organizuojasi 
juk ne tam, kad demokratus 
remtų, bet kaip tik tam, kad 
galėtų statyti savo kandida
tus.

McLevy yra labai popu
liarus žmogus Connecticut 
valstijoj. Jis yra Bridgepor
to majoras ir jau keliuose iš 
eilės rinkimuose tenai su
mušė abidvi kapitalistines 
partijas. Ir gubernatoriaus 
linkimuose dabar jam visai 
nedaug truko, kad butų iš
rinktas. Jis gavo apie 165,- 
000 balsų. Pagal “Laisvę,” 
tai “jam čia pavyko apgau
ti daug “žmonių.”

Bet apsisukus ji rašo, kad 
komunistų kandidatas New 
Yorke irgi gavęs daug bal
sų. Taigi reikėtų pasakyti, 
kad ir jam “pavyko apgauti 
daug žmonių.” Bet “Lais
vė” taip nesako. Ji didžiuo
jasi, kad žmonės už komu
nistą balsavo. Tik McLevy 
yra “apgavikas.”

Na, vyrai, kur čia logika?

“ŠŪVIS, NEPATAIKĘS 
TAIKIKLIO.”

“Laisvės” 10 lapkričio 
laidoj yra įdėtas tokia ant
rašte redakcijos straipsnis. 
Nesvarbu, kas tame straips
ny rašoma, bet įdomu pana
grinėti jo antraštę: “Šūvis, 
nepataikęs taikiklio.”

Na, o kaip gi šūvis galėtų 
(“pataikyt taikiklio?”

Visų pirma, šūvis galėtų 
pataikyt tiktai į taikiklį (į 
ką), bet ne taikiklio (ko).

Antras dalykas, taikiklis 
visuomet yra ant šautuvo 
galo, taigi kad ir kažin kaip 
“Laisvės” editorialo auto
rius taikytų, į taikiklį jis vis- 
tiek nepataikys.

Su taikiklio pagalba gali
ma pataikyt tiktai į taikinį, 
bet ne į patį taikiklį.

NEKOKIA ČIA GARBĖ.
Perskaitęs vienam laik-I 

rašty, kad vidutiniškas Lie-' 
tuvos gyventojų prieauglis! 
yra apie 25,000 žmonių peri 
metus, “Vienybės” Vyt. Sir-1 
vydas džiaugiasi, kad—

“šie skaičiai rodo lietuvių 
tautos didelį gajumą. Lietu
viai ne merdi ir nemiršta, kaip 
franzucai.”

Bet ko čia džiaugtis, kad 
skurdžių bus daugiau? Di
deliu veisiamu pasižymi tik
tai kralikai ir nekultūringi 
žmonės.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kaip Žydai Veda Karą.

štai vaizdelis iš Betlėjaus miestelio, kur Biblija sako Kristus gimęs. Dabar čia Kristaus 
tautiečius žydus piauna arabai. Kad apsaugoti savo sodybas nuo arabą užpuolimų, žydai 
kala žemėn kuolus ir tveria spigliuotų vielų tvoras.

KAM RAŠYTI NESĄ
MONES?

Yra žmonių, kurie ne
įstengia objektingai galvo
ti. Pas juos viskas išeina 
taip, kaip jie norėtų kad 
butų, o ne taip, kaip ištikru- 
jų yra.

Šitokiais “gabumais” ypa
tingai pasižymi “Laisvės” 
redaktorius A. B. “Laisvės” 
256-tam numery jis rašo:

“Paskutiniam ‘Keleivy’ Mi- 
chelsonas mušasi į krutinę ir 
sakosi nenorįs jokių ginčų su 
komunistais, norįs užbaigti 
visą nesusipratimą dėl jo ben
dradarbio išmetimo iš Komu
nistų Partijos.”

Dėl to, kad “Keleivis” ne
pritaria tuščioms polemi
koms, tai “Laisvės” A. B. 
sako, kad “Michelsonas mu
šasi į krutinę.”

Kam šitokios nesąmonės 
reikalingos?

KAIP TUMAS ŠTURMA
VO “SUPUVUSIUS” KU

NIGUS.
Kun. A. Miluko parašytoj 

knygoj, “Spaudos Laisvės ir 
Amer. Liet. Ornanizuotės 
Sukaktuvės,” 280-tam pus
lapy, vienas asmuo pasako
ja, kaip jam da prieš 1900 
metus teko būti Panemunė
ly pas kun. Katelę ir matyti 
kun. Tumą. Girdi:

“Pas kun. Katelę man teko 
matyti ir Smetoną bei kun. 
Tumą, tuomet jaunus vyru
kus. Jie važinėjo po klebonijas

SVARBUS ISTORINIAI ĮVYKIAI 
SPALIŲ MENESYJE.

slavijos ir Francuzijoš pa
laipsniui pradėjo irti. Jugo
slavija regento Povilo val
doma pradeda labiau artin
tis prie Vokietijos ir Italijos. 
Po Bartu Francuzijoje ne
beliko politiko, kuris vestų 
tokią sumanią užsienių poli
tiką.

1938 m. spalių 1 d. Vo
kietijos kariuomenė įžygia
vo į Ziudetiją. Kas reikš
mingiausia, kad tas įžygia- 
vimas jau įvykęs taip pat su 
Versalio taikos sutarties da
lyvių pritarimu. Be to, tai 
yra pirmas atsitikimas nau
jųjų laikų istorijoje, kad

1492 m. spalių 12 d. Ko
lumbas atrado Amerikos 
kontinentą. Kiek žinoma 
Kolumbas minėtą spalių 12 
dieną priplaukė prie vienos 
centrinės Amerikos didelės 
salos, kurią pavadino tos 
dienos šventojo San Salva
doro vardu. Tai buvęs mil
žiniškas įvykis, kurio pats 
Kolumbas iš karto nesu
prato.

1874 m. spalių 10 d. įsi
steigė universalinė pašto są
junga. Ligi ano laiko nebu
vo tarpvalstybinio regulia
raus pašto susisiekimo. Ben
drai paštas ir laiškų siunti- u 
mas buvo privatus verslas ir kaimyne valstybė atimtų te- 
todėl buvo labai silpnas Htoriją be karo, juo labiau, 
kontaktas tarp atskirų kras- ka(j apsiginklavimas pašau
tų gyventojų. Dabar jau net 
nebegalima įsivaizduoti to
kios būklės, kad žmonės ga
lėjo apsieiti be pašto.

1922 m. spalių 30 d. Mus- 
solinis pradėjo savo fašistiš
ką žygį į Romą. Demokra
tiškoji italų vyriausybė bu
vo nuversta, o jos vietoje 
Mussolinis įkūrė naują fa
šistišką diktatūrą, kurią lai
ko ir ligšiol. Mussolinio pė
domis atsirado Vokietijoje 
nacionalsocialistų judėji
mas.

1928 m. spalių 1 d. Sovie
tų Rusijoje buvo pradėtas 
I penkmečio planas. Šiuo 
metu jau užbaigtas II penk
mečio planas ir pradedamas

1 mu, kad nors už Sovietų Ru- 
i labai skeptiškai 

žiūrėta į minėtas rusiškas 
“piatilietkas,” beveik tuose 
pačiuose kraštuose vėliau 
13uvo pradėta kartoti tą patį. 
Juk gi žinoma, kad Hitleris 

i paskelbė 4 metų autarkijos 
'planą, Anglija paskelbė lo

su ąavotiška misija... Pamenu, j penkmečio planas.^ Įdo- 
kun, Tumas bėgiodamas klebo-j - -
nijo's kambary iš vieno kampo SIJOS Ubų
į kitą vis tik tvirtino: ‘Supu- 
vot, jus kunigai, supuvot! Jei 
jus nepradėsite Lietuvos švie
sti, tai ateis kas kitas ir atneš 
šviesą tokią, nuo kurios jūsų 
klebonijos nueis pelenais’.”

Iš togalime matyti, jog mečio apsiginklavimo pla
kusi. Tumui rūpėjo “apšvie- na. Turkija paskelbė 4 metų 
sti” Lietuvą taip, kad tik ūkiško plėtojimo planą. Žo- 
klebonijos butų gerai ap- džiu, statybos planai virtę 
saugotos. I stimulu moderniškame val-

---- jstybiniame gyvenime, o štai 
KAS NAUJA KAUNE, i ir Lietuva sudaro penkme- 
Kaune leidžiamas laik- *«*. ir dešimtmečių planus 

raštis “10 Centų” savo 1703- statybos srityje, 
čiame numery rašo:

“Jau esame rašę, kad Jona
vos gt. 30 Nr. Gordonas įstei
gė moderniškus paleistuvybės 
namus, į kuriuos daugiausia 
priviliojama lietuvaičių.”

Tai tokios vėliausios nau
jienos iš musų šventos Lie
tuvos.

O vyskupas P. Bučys 40-

lyje pasiekė tokį nepapras
tai aukštą laipsnį.

“Spalių” revoliucijos 1917 
metų klaida. Be abejo, ati
dus skaitytojas tuoj pasiges 
šiame rašinėlyje bolševikų 
revoliucijos datos, nes ji net 
revoliucijos istorikų vadina
ma “spalių revoliucija.” Ta
čiau, reikia žinoti, kad toji 
bolševikų revoliucija įvyko 
1917 m. spalių 25 d. pagal 
taip vadinamą “senąjį sti
lių,” t. y. pagal prieškarinį 
Rusijoje buvusį kalendorių, 
kurį ligšiol tebepraktikuoja 
pravoslavų bažnyčia. Šiaip 
gi pagal -L v. “naująjį sti
lių,” arba pagal gregorišką 
kalendorių ši revoliucija į- 
vyko lapkričio 6 d. Pačioje 
Sovietų Rusijoje vėliąu bu
vo taip pat įvestas “naujojo 
stiliaus” kalendorius ir ten 
pat švenčiama revoliucijos 
sukaktis tik lapkričio 6 d., 
nors šiaip revoliucija vadi
nama “spalių revoliucija.”

Lietuviška Kalba Geriausia

tame “Šaltinio” numery aiš
kina, kad—

“Vienu dalyku mes pralen
kėme pasaulį, tai ištvirkusių, 
nuo Bažnyčios atsimetusių ku
nigų skaičiumi.”

Kunigai tvirksta ir Kaune 
steigiami nauji “moderniš
ki... namai.”

Valio, bažnyčiomis ir kry
žiais paramstyta Lietuva.

| 1934 m. spalių 9 d. Mar
selyje įvyko labai smarkus 
politinio pobūdžio atenta
tas, kurio gijos ir ligšiol pa
siliko neišaiškintos. Kroatų 
teroristai atvykę iš Italijos 
ir Vengrijos, įsimaišę minio
je, atėjusioje sutikti atvyks
tantį Jugoslavijos karalių 
Aleksandrą I, nepaprastu 
drąsu'mu šoko ant karališ-
kojo automobilio ir užmušė 
karalių Aleksandrą ir gar
sųjį franeuzų užsienio rei
kalų ministerį Bartų. Buvo 
taip pat sunkiai sužeisti 
aukšti franeuzų karininkai. 
Šis atentatas reikšmingas 
tuo, kad nors pats Francuzi- 
jos prezidentas Lsbrunas 
buvo nuvykęs Belgradan į 
Aleksandro laidotuves, po
litinė draugystė tarp(Jugo-

MASKVOJE SUSTOJO 
ŽYDŲ KOMUNISTU 

LAIKRAŠTIS.
Kaune gauta žinia, kad 

Maskvoje nuo spalių 16 d. 
sustojo ėjęs pirmutinis žydų 
komunistų dienraštis “E- 
mes” (Tiesa). Ši žinia žydų 
tarpe sukėlė didelį susido
mėjimą, nes minėtas dien
raštis buvo Sovietų Rusijos 
žydų komunistų tvirtovė, tai 
buvęs Sovietų Rusijos ko
munistų partijos žydų sekci
jos centras. Kol kas dar 
trūksta žinių, dėl kokių 
priežasčių “Ėmės” sustojo. 
Prieš kurį laiką buvo paša
lintas jo įsteigėjas ir ilga
metis redaktorius Litvako-
vas.

Šiuo metu Sovietų Rusijo
je teišeina 2 arba 3 žydų 
komunistų dienraščiai.

APYVARTOJ YRA 
$6,699,506,572.

Jugtinių Valstijų iždo ap
skaičiavimu, pinigų apyvar
toje 1 lapkričio buvo $6,- 
699,506,572. Tai reiškia a- 
pie $51.39 kiekvienai galvai.

Nelaiminga lietuvių tau- 
■ ta, per 500 metų kitų tautų 
vergiama, prarado atsparos 
ir savigarbos jausmą, o kas 
save negerbia, tą kiti vergia.

Sykį Tumas pasakė: “Lie
tuvai praradus didžiausį 
tautybės ramstį, savo tiky
bą, beliko vienintelė atspa
ra — lietuviška kalba.” Ta
čiau tą vienintelę lietuvybės 
liekaną mažai kas nuošir
džiai tevertina, tebrangina 
net ir pačioj Lietuvoj. Pasi
vadinę mokytojais įvairus 
rašėjai ją be meilės darko, 

i svetimais žodžiais lopo, kur 
tų lopų visai nereikia, nes 

j savų žodžių turime, ir jie 
tinkamesni ir gražesni. De
ja, tokių nedėkingų Lietu
vos sūnų turime labai daug; 
nors kitaip jie bijo tarptau
tinių veikėjų, komunistų ir 
socialistų, bet lietuvišką 
kalbą be atodairos darko, 
tarptautina ir susina.

Lietuvoj taip daro dau
giausia pasigyrimo manijos 
apimti pasimokėliai — su- 
prastike, ve, mes mokame 
ir kitas kalbas, užtai be sve
timų žodžių negalime min
ties išreikšti. Taip jie neva 
teisinasi, na, ir kiša, margi
na lietuvišką kalbą, pakeis
dami gražius lietuviškus žo
džius franeuzų, anglų kalbų 
terminais. Kad jie susina 
lietuvišką kalbos toną, jiems 
nė motais.

Kur kas buna blogiau, 
kaip toks menkai apsipaži
nęs su Lietuvos praeičia, be 
savigarbos lietuvis išvažiuo
ja pagyventi svetur; dar ne
apversdamas liežuvio vieti
nėj kalboj, o jau lietuviškus 
žodžius pakeičia vietiniais. 
Kaip tik tokiais atvejais sto
ja lietuvišką kalbą gint susi
pratę tėvynainiai. Ačiū 
jiems, išlaikome lietuviškus 
laikraščius, knygynėlius, 
rengiame lietuviškus vaidi
nimus, paskaitas, ir t. p.

Prieškariniais laikais A- 
merikon atvykę lietuviai bu
vo pavergta dvasia, be savi
garbos jausmo; tokie nors ir 
nepramoko vietinės kalbos, 
kalbos-rašto, o betgi savo 
motinos kalbą pamiršo, o 
pastebėti-— ją peikia. Savo 
kalbą gina tik nedidelė sau- 
jalė tėvynainių. Jų pavyzdį 
turėtų sekti kiekvienas pra- 
prusęs lietuvis.

Koktu darosi, kai matai 
lietuvį, mokantį į laikraštį 
parašyt, ir apsiskaičiūsį-, b 
betgi pasirodymui savo 
mokslumu, žeminantį lietu
višką kalbą! Dažniausia to
kie rašėjai, nors ir diplomą 
už amatą įgiję, nors ir pra
mokę susikalbėt rusiškai, 
angliškai, bet taip gerai, 
kaip lietuviškai, jie nemoka 
jokia kita kalba kalbėt, o 
betgi drįsta savo motinos 
kalbą peikti ir pravardžiuot 
tuos, kurie ją gina! Paukš
tis, kuris savo lizdą dergia 
—nėra vertas lizdo. Tokie 
lietuviai geriau padalytų, 
Jei jie pasistengtų, — na ir 
sugebėtų — be lietuvių ir jų 
kalbos apsieiti. Tokiam maž 
kas galima butų užmest.

Yra lietuvių, kurie be lie
tuvių gyvena ir ne iš lietu
vių daro pragyvenimą, bet 
jie laikosi savigarbos, tyli, 
lietuvybės neplūsta.

Bet kuomet žmogus su lie
tuviais gyvena, iš lietuvių 
daro pragyvenimą, bet no
rėdamas pasigirt savo žino
jimu, niekina lietuvišką kal
bą, ir peikia tuos, kurie ją 
giria, tai turi but kas nors jo 
galvelėj netvarkoj.

Aš noriu tokių mandrup- 
lių paklausti: jei mes jau
čiamės skirtingos tauty
bės žmonės, vadinamės lie
tuviai, tai kuomi begalim di
džiuotis, jei ne savo kalba, 
jos senumu, gražumu? Ki
tos tautos gali kitkuo di
džiuotis — pažanga, dirbi
niais, išradimais — mes gi 
vos velkamės. Bet musų kal
bą kitų tautybių kalbininkai

apibudina kaipo sena ir gra
žią. Kas savo prekių negi
na, lai jų ir nerodo.

Seni lietuviškos kalbos ži- 
niunai ir kalbininkai, kaip 
Daukantas, Kudirka, Basa- 
nis, Juškevičius, Jaunius, 
Būga, Vireliunas ir kt., mo
kėdami ir pažinodami ke
liolika kalbų, — lietuvišką
ją gyrė ir gerbė. Savo kal
bos gyrimas nereiškia kitų 
peikimą; man mano motina 
buvo geriausia, tą drįstu 
kartot kitiems girdint, bet 
nei vienas nepamanys, kad 
tuom kitas motinas peikiu.

Kas savo motinos kalbos 
negil ia, kas jos nesilaiko ir 
dargi darko, su tokiais lie
tuviams, kurie save gerbia, 
ne pakeliui bendrauti.

Arimantas.
Redakcijos pastaba: Mums 

rodos, kad nėra musų kal
bai taip bloga, kaip šio strai
psnio autorius įsivaizduoja.

Laiškas Iš Lietuvos.
Laiškas Antanui Kukliui, 

Chalfont, Pa.
Tarp kitko rašoma:
“Turiu da paminėti, kad 

dabar pas mus daug žmonių 
kalėjimuose sukišta, už tai, 
kad negalėdami iš savo u- 
kio pragyventi, reikalauja 
geresnių kainų. Žmonės, ku
rie toliau nuo Lietuvos gy
vena, negalėtų nei patikėt 
kas dabar pas mus darosi. 
Seniau, jeigu kurį nors už 
blogą elgesį suareštuodavo 
arba ir nubausdavo kalėji
mu, tai jo niekas nekankin
davo. Dabar tvirčiausi vy
rai kalėjime nugalabinami. 
Pereitą vasarą keliatą ūki
ninkų sušaudė už kokius ten 
valdžiai pasipriešinimus, 
bet dabar jau nešaudo. Kaip 
valdžios šlapokai paima 
žmogų, tai bjauriausiai kan
kina, kad ir hį ručiausias vy
ras numiršta .da prieš teis
inį Pasktii paskelbia, kad 
mirė be teismo. Ir dabar ka
lėjimuose numiršta da prieš 
teismą labai daug. Aš tai 
butų senas, ar jaunas, jeigu 
tik kurį suima, kad nepa
klusnus valdžiai, tai ir nu
kankina kalėjime.

“Dabar pas mus ir viso
kių skundikų priviso bega
lės. Rodos, žmogus ramus, 
niekam nieko blogo nepa
darė, tik žiūrėk — nei is šio, 
nei iš.to jau- ir suėmė jį, ir 
kamantinėja, kad ^priešin
gas. Ir kuris tikį tų šlapokų 
nagus pakliūva,- tai jau sveir 
kas nebegrįžta. įj

“Tamsta žinai, kad aš be'4 
turtis, žinai kiek ,aš turiu že
mės, o mokesčių aš turiu 
mokėt metams 60 litų. O pa
jamų sunkiai surenkame 
per metus 50 litų. Tai ar ga
lima atlaikyt didesnį ūkį? 
Dėl to daug didesnių ūki
ninkų ir tupi kalėjime.

“Šiuo kartu baigiam kal
bą ir sakome visi jums su
diev. Su pabarba.”

(parašas išleidžiamas)'.
---------------- 'ii

VOKIETININKŲ RIAU
ŠĖS KLAIPĖDOJE. T

Klaipėda, 11 lapkričio.—? 
Po eilės demonstracijų, 
Klaipėdos vokietinin k a i 
kiek aprimo. Rinkiminiame 
vokietininkų sąraše Neu- 
manas išstatytas pirmuoju 
kandidatu. Seimelio rinki
mų komisija visiems Jesu- 
čio žudikams, kurie buvo 
Lietuvos teismo nuteisti, bet 
Smetonos amnestuoti, pri
pažino rinkikų teises.

Agitatorių sukurstyti ke
lių Klaipėdos mokyklų mo
kiniai atsisakė mokytis lie
tuviškai ir išmetė iš mokyk
los Lietuvos valstybės žen
klą.

Nėra skirtumo, ar aš degin
siu tiltus už savęs, ar ne, nes at
gal aš nekuomet nesitraukiu.

Fiorello LaGuardia.
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Kodėl musų siuvėj 
nepriklauso prie <
Lapkričio 2 čia b 

j vėjų 218 lokalo lietu 
! liaus susirinkimas.

biznio atstovas pad 
nešimą iš darbavieč 

jiaporto paaiškėjo, 1
■ vykiose mažai dirbs 
I nekurtos kostumerišl

bo dirbtuvės dirba 
Taipgi paaiškino ap 
valandų įstatymą; s; 
by siuvimo industr 
kaip ir pirmiau: 3 f 
du darbo sąvaitė ir ■ 
landai. Tai išeina 
per savaitę.
Antras raportas 

Pildančios Tarybos. 
; gatai pranešė, kac 
! darbininkės buvo s 

dais, bet jie tuos skui 
rišę taip, kad buvo vi 
lenkintos.

i Buvo užklaustas 
i agentas, dėl ko nieke 

dėt apie CIO—ar B 
res amalgameitai 
prie vietinio CIO 

' ar ne? Atsakė, kad n 
i ii dėlei mokesties, n 

nario reikia mokėti 2 
metų, tai turint 5,001 
reikėtų sumokėti 

I Todėl generalinis prt 
stovas atšaukęs mu: 
jos delegatus iš CIO 
riauksiąs, kad nurr 
mokestį.

Tai keista, kad 20 
jetams skaitoma pei 
i mokestis! O kaip

■ nšininkai pakėlė d 
| ik. sąvaitei, tai nepe

ks tie pinigai eina į j 
lių. Mes mokam $2. 
mėnesio ir neturim 
apsaugos, bedarbėj 

pi-
Ne, draugai, mus 

nuo CIO ne duoklių 1 
mas, bet tam tikri mui 
įninku IšrokavimAi. 
m prigulėsiu! prie C1 
yt.įegalės mus taip 
dod; negalės ant n 
sunkią naštą užkrauti, 
susideda iš daugelio 
du, riebių algų ir bra 
•fiso užlaikymo. Taip, 
alės mažinti mums t 

lo, nuleisdami 15c. a; 
riau ant žipono ir pa 
ui darbininkus bosų

' nei, kaip paliko pas Jo< 
iarbininkų.
Gerbiamieji unijistai 

‘mifti daryti spaudim 
derinių amalgameitų 
rinkų, kad prigulėtų 

HO, kuri geriau dari 
ius apsaugoja.

Keliatas nepažymėtų
i kų iš praeities.

iSpdlių 9 d. Baltimore 
Uvių “Tautos Taryba

surengus Vilniaus į 
jj dieną. Dainos chori 
iiinavo Amerikos ir I 
os himnus, adv. N. E 
is pasakė atatinkamą 
laibą ir pranešė du i 
alyku, būtent, įkurti 1 
inrėj VVS. skyrių ir d 
rinkliavas Lietuvos 1 
m, kad butų galima at 
ĮHitlerį, kai jis mėgins 

j i Klaipėdą. Abudu s 
rimai gražus, bet vis 
įvykdomi. “Tautos *1 
a," darydamas tokiu 
tanymus, sulošė mažų 
y rolę, kurie iš smilčių 
o kolonijas, iš molio 1 
yvulius, o iš šipulių ; 
riobėsius ir kitus, jų si 
rinu, gerus dalykus, 
ims tas gal ir pritinka 
« da vaikai. Bet ku< 
anašiais žaislais užs 
iaugę vyrai, advokat 
itokie kytruoliai, tai 
iato save ant juoko. Ju 
ot gerai, kad Tautų I 
ripažino Vilnių lenk 
let ir popiežius už 
lt to savo antspaudą 
id lenkai geruoju Viln 
etuviams neatiduos. Li
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NETEIKIA

ŽINIOS IŠ BALTIMORES, MD. Rooseveltas Laivu Važinėtis.
Kodėl musų siuvėjų unija 
nepriklauso prie CIO?
Lapkričio 2 čia buvo siu

vėjų 218 lokalo lietuvių sky
riaus susirinkimas. Unijos 
biznio atstovas padarė pra
nešimą iš darbaviečių. Iš jo 
laporto paaiškėjo, kad siu
vyklose mažai dirbama, tik 
nekurtos kostumeriškos dar
bo dirbtuvės dirba geriau. 
Taipgi paaiškino apie algų- 
valandų įstatymą; sako, rū
bų siuvimo industrijoj bus 
kaip ir pirmiau: 36 valan
dų darbo sąvaitė ir 40c. va
landai. Tai išeina $14.40 
per savaitę.

Antras raportas buvo iš 
Pildančios Tarybos. Dele
gatai pranešė, kad kelios 
darbininkės buvo su skun
dais, bet jie tuos skundus iš- 
rišę taip, kad buvo visos pa
tenkintos.

Buvo užklaustas biznio 
agentas, dėl ko nieko negir
dėt apie CIO—ar Baltimo
re? amalgameitai priguli 
prie vietinio CIO centro, 
ar ne? Atsakė, kad neprigu
li dėlei mokesties, nes nuo 
nario reikia mokėti 20c. ant 
metų, tai turint 5,000 narių 
reikėtų sumokėti $1,000. 
Todėl generalinis pramonės 
atstovas atšaukęs musų uni
jos delegatus iš CIO centro 
ir lauksiąs, kad numažintų 
mokestį.

Tai keista, kad 20 centų 
metams skaitoma per dide
lė mokestis! O kaip musų 
viršininkai pakėlė duokles 
15c. sąvaitei, tai neperdaug, 
nes tie pinigai eina į jų kiše
nių. Mes mokam $2.25 ant 
mėnesio ir neturim jokios 
apsaugos, bedarbėj ar li
goj.

Ne, draugai, mus skiria 
nuo CIO ne duoklių klausi
mas, bet tam tikri musų vir
šininkų išroka viniai. Kada 
mes prigulėsim prię CIO, tat 
jie negalės mus tAip išnau
doti; negalės ant mus tą 
sunkią naštą užkrauti, kuri 
susideda iš daugelio dykū
nų, riebių algų ir brangaus 
ofiso užlaikymo. Taipgi ne
galės mažinti mums uždar
bio, nuleisdami 15c. ar dau
giau ant žipono ir palikda
mi darbininkus bosų malo
nei, kaip paliko pas Jocį 150 
darbininkų.
Gerbiamieji unijistai, mes 

turtftį čląryti spaudimą ant 
vietinių amalgameitų virši
ninkų, kad prigulėtų prie 
CIO, kuri geriau darbinin
kus apsaugoja.

Keliatas nepažymėtų daly- 
» kų iš praeities.

’ “ Spdlitį 9 d. Baltimorės lie
tuvių /‘Tautos Taryba” bu
vo ;surengus Vilniaus gedu- 
lių dieną. Dainos choras su
dainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus, adv. N. Raste
nis pasakė atatinkamą pra
kalbą ir pranešė du nauju 
dalyku, būtent, įkurti Balti- 
morėj VVS. skyrių ir daryti 
rinkliavas Lietuvos laivy
nui, kad butų galima atrem
ti Hitlerį, kai jis mėgins pul
ti Klaipėdą. Abudu suma
nymai gražus, bet visiškai 
neįvykdomi. “Tautos Tary
ba,” dalydamas tokius su
manymus, sulošė mažų vai
kų rolę, kurie iš smilčių rai
žo kolonijas, iš molio lipdo 
gyvulius, o iš šipulių stato 
triobėsius ir kitus, jų supra
timu, gerus dalykus. Vai
kams tas gal ir pritinka, nes 
jie da vaikai. Bet kuomet 
panašiais žaislais užsiima 
suaugę vyrai, :

viai galėtų atsiimti Vilnių Į 
tiktai jėga, kaip vokiečiai, 
Austriją ar Čekoslovakijos [ 
ziudetus, jeigu jie butų to- į 
kie stiprus, kaip vokiečiai. 
Bet dviejų milionų lietuvių 
tauta negi gali nuveikti 30 
milionų Lenkiją. Tai koks 
tikslas yra kurti Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius, kuo
met visi žino, kad jie Vil
niaus išvaduoti negali?

Taip pat juokinga yra 
svatoji apie Lietuvos laivy
ną, kuris galėtų atremti Vo
kietiją. Juk ištikro apie šito
kius dalykus gali kalbėti tik 
maži vaikai.

“Mes be Vilniaus nenu
rimsim,” tai gražus obalsis. 
Bet tai šauksmas tyruose. 
Vilniui ir Lietuvai vaduoti 
reikia ne tuščių žodžių, bet 
stiprios žmonių vienybės. 
Taigi, jeigu jums ištiktųjų 
Lietuvos gynimas rupi, tai 
stokit prie Amerikos Lietu
vių Kongreso, kuris rūpina 
si ne tik Vilniaus, bet visos 
Lietuvos vadavimu.

Du klapčiukai sugryžę iš 
Lietuvos tą vakarą taipgi 
melavo, girdami fašistinę 
tautininkų tvarką. Vienas 
sakė, kad jam teko aplan
kyt kalėjimą ir kalbėtis su 
kaliniais, tai kaliniai jam 
sakę, kad jiems kalėjime 
esą taip “gerai,” kad jie ne
norį grįžti į laisvę. O kuris 
ilgiau kalėjime pabūna, tai 
ir pinigų užsidirba kokius 
penkis tūkstančius litų.

Čia matome prezidentą Rooseveltą (vidury) ant jo privatinės jachtos Potomac upėj. Kai
rėj stovi kapitonas Day, o dešinėj — kardinolas Mundelein, kuriam Rooseveltas taipgi 
davė “raida.”

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
giau jų prisigaminti. Bet tai 
biedna teorija. Jeigu šalyje 
vis taip eis industrija, kaip 
kaip ėjo iki dabar, tai sun
kų ko ir iš tos pasaulinės pa
rodos tikėtis.

Vytautas Katilius.

Dr. Martyno Liuterio Drau
gystės banketas.

Lapkričio 6, Vaiginio-Ša- 
j palo svetainėje buvo Dr. 
1 Martyno Liuterio Draugys
tės metinis banketas. Jau 
gerai svečiam užkandus, va
karo vedėjas J. Vasaitis 
pradėjo vieną po kitam sve
čius prašyt pakalbėti. Visi 
linkėjo Dr. Martyno Liute
rio Draugijai, kad ji augtų 
ir bujotų. Publika daugiau
sia plojo iššaukus kalbėti 
draugijos pirmininką, drg. 
Apselį, kuris jai pirminin
kauja jau 19 metų. Vienu 
žodžiu, Dr. M. Liuterio 
Draugijos vakarienė pavy
ko gana puikiai! Užtai pri
klauso rengimo komitetui 
kreditas.
Amerikos Darbo Partijos 
14 distrikte lietuvių pra

kalbos.
Lapkričio 4, Amerikos 

Lietuvių Piliečių Kliubo na
me buvo Amerikos Darbo 
Partijos 14 distrikto lietu
vių politinės prakalbos. 
Žmonių dalyvavo neper- 
daugiausiai, nes musų lietu
viai, kažin kodėl, tarp savęs 
tai politikuojasi, visokias 
srioves reprezentuoja, bet į į 
šios šalies politika žiuri nei- į 
giamai. Čia da reikia daug F? ariame 1S siruies aciu uz 
dirbti, kad lietuvius išju-1 an^Jas dovanas n hnkeji- 
dinti ir palodyti, kokią svar- J 
bią rolę lošia ir šios šalies 
politika, o ypatingai rinki-; 
mų laiku.

Kalbėjo August 
sens, 14 distrikto asembly- 
manas. Jis jau nepirmu kar-' 
tu kalba lietuviam ir jį lietu
viai myli. Kalbėjo ir advo
katas Briedis. Jis aiškino 
konstitucijos pataisymus. Iš 
lietuvių advokatų, tai jis1 
pirmas yra ir Amerikos' 
Darbo partijos narys. Jo 
kalba buvo gana įdomi ir 
pamokinanti, nes išaiškino, 
už kokius konstitucijos pa- j 
taisymus lietuviai turėtų 
balsuoti “Yes,” o už kokius 
“No!”

Po to kalėjo P. Balsys. . _ . , . .
Jis savo gražia ariogalie-11 nJ.’ šeštadieni, lapkričio 

tiška kalba ragino piliečius 
balsuoti už progresyvius A- 
merikos Darbo partijos kan
didatus. Ant pabaigos kal
bėjo A. Linkus, Jr., musų 14 
distrikto lietuviu sekreto-

BROOKLYN, N. Y.
Padėkavonė draugams.
Šių metų 29 spalių dieną 

sukako 30 metų musų šei
myniško gyvenimo. Ir taip 
netikėtai, taip nelauktai, 
musų draugai ir giminės su- 
iuošė mums taip vadinamą 
“surprais parę.”

Iš tikros širdies ačiuoju 
savo draugams ir giminėms 
už tokį malonų siurpryzą ir 
už tokias brangias dovanas 
mums suteiktas. Ačiū Cil- 
ciams, Sabiams, Augučiams, 
Elėnutei Masioniutei, Jonui 
Jurevičiui, dukrelei Regi
nai, sunui Vytautui ir vi
siems svečiams, kurie buvo 
atsilankę ir teikė mums šir
dingiausių linkėjimų.

Labai sunku žodžiais iš
reikšti, kaip mes jautėmės 
laike vaišių; didžio džiaugs
mo virpuliai nardė po kūną, 

f džiaugsmo ašaras sunku bu- 
J vo sulaikyti. Todėl dar kar

ta tariame iš širdies ačiū už

Ne vienas parvažiavęs iš DETROITO LIETUVIU NAUJIENOS 
Lietuvos vėpla prišneka nie- 
kų, bet šitokių nesąmonių 
man da neteko girdėti.

Pačių fašistų spauda pa
sididžiuojančiai rašo, kirvi i --------------
kaliniai turi mokėt valdžiai chigano valstijoj ii- Detroito 
už kalėjime prabūtą laiką, o miesto eina rinkimai, todėl 
tie atbukę klapčiukai viešai J inkimų davinių čia da ne
meluoja publikai ir musų paduoti. Bet iš vakaro 
patriotas advokatas tiems ,P}ieš. rinkimus atsidėjęs juus> r 
viešiems melagiams prita- gyvena ne Michigano

bų pei lactio. ADujų paltį vaistijoj o kur nors ant 
jų (demokratų n- republiko- |M į J 
mi I knndirlnrui ir m vaiko. . ’ . _•mai nesvarbu. Jiems, matyt, 

nesvarbu, kad išrinkti į val
džią reakcininkai galės 
kiekvieną darbininkų strei
ką kraujuose paskandinti, 
kad galės prasidėt algų ka
pojimas, darbo valandų li
ginimas ir tt. Tai ot, kokie 
žmonės dabar veda lietuvių 
radio programą! Neveltui 
jie ir Kanadon nuvažiavę 
(visas Dailės choras) daina
vo smetonininkų himną, ir 
neveltui juos bombardavo 
draugai kanadiečiai. Už tą 
viską kalti yra ne choro jau
nuoliai, bet “seniai” vyrai ir 
moterys, kurie tam chorui 
vadovauja. Jie neužmiršta 
per Velykas ir Kalėdas pa
giedoti “gul šiandieną jau 
ant šieno Jėzusėlis,” arba, 
“džiaugias aniuolėliai, klau
pia gyvulėliai,” ir tt. Bet pa
sakyt keliatą žodžių apie 
rinkimus, tai jie “užmiršo.”

Rinkimai. . Dailės choro radio vedėjai
a- , . „ , .. 'nei vienu žodeliu neprisimi-• B korespondenciją ra- , ; rinkimus, nei gugu

kad sau 8 lapkričio, kuomet Mi- nepiįakė, kad lietuviai i bal- 
suotų už demokratinius kan
didatus. Tik dvi merginos 

I padainavo iš savo senų kan- 
- - - • i • . tičku, pagarsino tulus biz-

patriotas advokatas tiems, nius,‘ir baigta. RotĮosi, kad

K. M.

ŽALINGA DARBININKAMS AGI
TACIJA PRIEŠ RINKIMUS.

nu) kandidatai ir jų veikė
jai sakė prakalbas per radio 
stotis. Vietiniai kapitalistų 

I laikraščiai nors ir aprašė de
mokratų partijos kandidatų 

mas laikytis Roosevelto! prakalbas, ir dėjo kai ku- 
New Deal ir balsuoti Conn, yriuos jų skelbimus, tačiau 
valstijoj vien tik už demo- šimtu nuošimčių rėmė repu- 
kratus. Ir dargi pakartojo blikonu kandidatus, kurie 
kapitalistinių žmonių nuo-' atvirai ‘pasisakė, kad jie eis 
mones, kad jei kas atiduos prieš darbininkų unijas, 
savo balsą už Socialistų Par- j prieš streikus, prieš progre- 
tijos kandidatus (už Jasper są įr tt. Didžiausiais reak- 
McLevy), tai laimės repub- Icionieriais pasirodė buvęs 
1 ikonai. O tuo tarpu republi- Detroito miesto ir Wayne

už trečiąjį Toy ir buvęs Michigano val- 
“lever,” tai laimes demo-jstijos gubernatorium Fitz- 
kratai. Ištikrujų, kapitalisti- gerald. Jie šmeižė, kaltino 
nes partijos prisibijo Conn. į dabart i n į gubernatorių, 
. „i..* „„„.„i.i =..• j^anką Murphy, kam jis ne

laužė darbininkų streikų, 
kam nešaudė streikierių. Be 
to, jie kaltino demokratų 
valdžią, kad išeikvojusi 
daug pinigų visokiems šal
pos darbams. Jeigu mes bu
sim išrinkti, sakė šitie reak
cininkai, tai “bus galas viso
kiems streikams ir besiplė
tojančiam komunizmui.”

Sakė, kad visus streikus 
sukurstą komunistų agitato
riai, ir kad šią šalį norį už- 
valdyt ateiviai ir komunis
tai. Visa gerkle jie šukavo, 
kad “geri” piliečiai nebal
suotų už gubernatorių Mur
phy, kad gelbėtų Ameriką 
nuo “raudonojo pavojaus.” 
(Ir gubernatorius Murphy 
buvo sumuštas.—Red.) Kas 
iš darbininkų už juos (re- 
publikonų kandidatus) bal
suos, tai bus arba minkšta- 
pročiai, arba parsidavę bur
žuazinei reakcijai. Darbi
ninkai, ypatingai unijistai, 
—visi buvo pasirengę bal
suot už ~ 
už kitus 
datus.

HARTFORD, CONN.
Laisvės choro ir orkestros 

koncertas.
Lapkričio 6 dieną Lyric 

salėje įvyko vietos lietuvių 
Laisvės choro koncertas. 
Laisvės choras turi suorga
nizavęs ir savo orkestrą, tai 
pirmusyk pasirodė ir šitas ______ _ _________ ,____
orkestias. Kaip yia žinoma, konai čia aiškino, kad jei pi- county prokuroras Harry S 
Laisvės chore darbuojasi iš- liečiai balsuos - • • .........
imtinai lietuvių komunistų 
veikėjai. Nors ne visi lietu
viai komunistams pritaria, 
reikia tačiau pasakyti, kad 
smagu yra pažiūrėti ir pasi
klausyti jų tikrai meniškų 
darbų; galima sakyti, kad 
tai vienintelė Hartforde lie
tuvių sriovė, kuri dirba tik
rai kulturinį darbą ir moka 
savo gražiais ir naudingais 
darbais ..pritraukti jaunuo
menę. Kaip pažįstami man 
sako, taip kaip chore, taip ir 
orkestroje gal didžiumą su
daro ne komunistų sriovės 
jaunuoliai, bet katalikų, lai
svų tautiečių, prijaučiančių 
socialistų (social-demokra- .balsus demokratam., ___
tų) ir visai be jokio nurista- Connecticut valstijai prida- 
tymo čia gimęs lietuvių tč galybes nuostolių (Wa- 
jaunimas. Yra ir neperse- terburio miesto kasos išeik- 
niausia iš Lietuvos atvažia- vojimas, Merritt Parkway 
vusios jaunuomenės. i kelio lėšų pągrobimas, etc.).

Laisvės chore jokios poli- Komunistų kalbėtojas iškė- 
tikos nėra. Yra tik pasiryži- lė į padanges Roosevelto 
mas veikti tarp lietuvių.

Šiame koncerte dalyvavo 
ir New Britaino Radio cho
ro dalyviai. (Tai Andriaus 
Rėkaus vedamas lietuvių 
būrelis, kuris kas sekmadie
nis kaip 2:30 vai. po pietų 
duoda radijo pusvalan
džius.)

Pažymėtina, kad visoje 
programoje buvo vien tiktai 
lietuvių liaudies dainos, įžy
mesnių Lietuvos kampozito- 
rių kuriniai.

Bet štai kas man įdomu ir ščią ir milionus skolų, o jam 
mano supratimu neišriša-

mus. Leokadija ir Antanas 
Plaušinaičiai.

Priedas:
Aš irgi linkiu draugams 

Claes- Plaušinaičiams ilgiausių 
metų ir maloniausio gyveni
mo.

Draugai Plaušinaičiai yra 
progresyviai ir nuoširdus 
žmonės, fašizmo neapken- 
tėjai. Gyvuokite ir džiaug- 
kitės ilgiausius metus!

Giminietis.

BROOKLYN, N. Y.
Kongreso vakariene ir 

šokiai.
Amerikos Lietuvių Kon

greso Brooklyno skyrius 
rengia antrą metinę vaka-

valstijoj socialistų laimėji
mo ir prišneka visokių jne- 
jų. Bet man nesuprantama, 
kodėl socialistų laimėjimo 
turėtų bijotis komunistai! 
Šiais rinkimais Connecticut 
komunistai už savo partiją 
negalėjo balsuoti, nes netu
rėjo savo kandidatų ant ba
loto, todėl išrodo, kad arti
miausia jiems partija turėtų 
but socialistai; bet kaip bu
vo matyti iš šių prakalbų 
(laike koncerto), tai jie bu
vo nusistatę atiduoti savo 

is, kurie

19 dieną, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo svetai
nėje, 280 Union avė., Broo
klyn, N. Y. Vakarienė bus 
labai gera, o bilietas tik 
$1.25. Šokiams gros gera or-

rius. Jis nurodė, kad mes lie- kestra kurie norės tik pasi- 
inrilrt įtariem ril/

■ naudingus darbus. kurie 
mums jau žinomi; bet mes 
taipgi gerai žinom, jog Roo
seveltas nesykj yra pasakęs, 
kad piliečiai balsuotų vien 
tiktai už gerus, naudingus 
žmones, už liberalus, o pa
sauliui yra žinoma, kad 
Bridgeporto majoras socia
listas Jasper McLevy kaip 
tik toks ir yra, ir jis remia 
Roosevelto New Deal. Taip 
pat visi žino, kad McLevy 
penki metai atgal rado 

i Bridgeporto miesto kasą tu-

pabuvus miesto šeimininku,
advokatai ii ma. Laisvės choro ir orkest- šiandien toj kasoj yra jau 

kitokie kytruoliai, tai jie ros vedėjai yra komunistai, perteklis, miesto skolų nėra 
stato save ant juoko. Juk ži- tačiau šiame parengime da- ir taksai mažesni negu kur 
not gerai, kad Tautų Lyga lino Demokratų partijos at- kitur. Todėl komunistų nu- 
pripažino Vilnių lenkams sišaukimus, kad 8 lapkričio sistatymas prieš socialistą 
(net ir popiežius uždėjo žmonės balsuotų už demo-■ McLevy man neaiškus— 
ant to savo antspaudą), ir j kratų sąrašą; net svetimtau-' gal aš esu persilpnas politi- 
kad lenkai geruoju Vilniaus tis komunistas pasakė ang-'kas viską suprasti?^ 
lietuviams neatiduos. Lietu- jliškai prakalbą, patarda-Į P. Galindas.

Franką Murphy ir 
demokratų kandi-

Kitų tautų radio programos.
Klausant per radio rinki

minių prakalbų, teko gir
dėt ir kitų tautų radio pro
gramos. Girdėjau lenkų, vo
kiečių, italų, žydų, na, ir lie
tuvių radio programą, kurią 
palaiko ir tvarko Dailės 
choras.

Visų kitų tautų radio pro
gramų vedėjai arba patys, 
arba davė vietos kitiems 
kalbėtojams paagituot už 
Franką Murphy ir už kitus 
demokratų kandidatus. Bet

Lietuvių Kongreso pa
rengimas.

Nedėlioj, 30 spalių vaka
re Amerikos Lietuvių Kon
greso vietinis skyrius suren
gė prakalbas ir koncertą, o 
vėliaus buvo šokiai. Prakal
bos buvo anglų ir lietuvių 
kalbomis. Anglų kalbėtojų 
pavardžių neįsitėmyjau, o 
lietuviškai kalbėjo Pranas 
Jačionis, to skyriaus pirmi
ninkas. Koncertinę progra
mą išpildė trys chorai: Aido 
choras, Dailės choras ir Vy
rų choras. Visi trys chorai 
padainavo neblogai, bet bu
vo ir trukumų. Dainuojant 
vyrų chorui, tūli žmonės kė
lė lermą: stumdė krėslus, 
trypė, kad trukdyt vyrų cho
rui. Kodėl jie taip necivili
zuotai elgėsi, niekas negalė
jo suprast. Vyrų choras yra 
progresyvis, ir dainuoja | 
liaudies ir darbininkiškas i 
dainas. i

Žmonių tame parengime, 
buvo daug, ir atrodo, kad 
bus geros pasekmės. Šito 
skyriaus iždininku yra so
cialistas drg. Besasparis.

Dėdė Jukubas.

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

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429. Ibis m.............................$2.00

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

1 1 tilo llLllvJLlxS< l\dvl IHCo 11C“ i < . • (AE'

tuviai 14 distrikte esame l^ktu.tie^ 25c.
“balance of power” ir nuo Pia(^z.ia vakaie. Laike
musų daug kas priklauso, vakar,enes bus ir koncerti-
Jis kvietė 
dienoje i 
bet ir prie 
pastovėti, kad musų balsai 
nebūtų suvogti, o kas daž
nai rinkimuose pasitaiko. 
Po jo kalbos 9 piliečiai užsi
rašė rinkimų dienoje prižiū
rėti balsuotojus.
Tautininkams nekaip sekas.

Po permainų “Vienybė
je” (Tysliavos, vietą užėmė 
S. Vitaitis) dalykai nepage
rėjo. Spaustuvės darbinin
kai nusiskundžia, kad kaip 
kada jiems algų neišmoka, 
Skaitytojų irgi r----
Vienas “prietelius” man

> padėti rinkimu ne Pr.°fama.-, .Tikletl|g.a lte 
ne tik savo balsu, n^ipirkt Piliečių Kliube, 

balsavimo vietų Pas. Kongreso komitetą ir t nnvinanarius.
Visus kviečia Kongreso 

komitetas.
M. Stakovas, pirm.

MIRĖ STASYS BERNATA
VIČIUS.

Pittsburgh, Pa. Mirė spalių 
31 d., sulaukęs 67 metų am
žiaus. Paėjo iš Raguvos mieste
lio, Panevėžio apskr. Paliko nu
liūdime didelę šeimą, moterį, 
tris sūnūs, tris dukteris ir 5 anū
kus. Velionis buvo pažangusneišmuša. ----- •------- —

sumažėjo, žmogus, skaitydavo visokių pa- 
■” man Žiūrų literatūrą, j

kuždėjo, kad jeigu nepribus buy° my,imas draugas iki už- 
kokios pagelbos, tai “Vieny- baigė šio pasaulio vargus. L„.

žiūrų literatūrą, “Keleivis” jo

bė” gali visai susitraukti.
Kriaučių reikalai.

Kriaučiai vis dar stovi ne- 
, darbo padėtyje. Apie trys- 
keturios dirbtuvės dirba pil
ną laiką, o kitos—po dvi, 
tris dienias. Jau yra ir tokių 
dirbtuvių, kurios darbą iš
baigė ir vargu šįmet pradės 
dirbti. Unijos viršininkai 
mano, kad sekantis sezonas 
bus geresnis, nes ateinantį 
metą New Yorke prasidės 
pasauliniai fėrai, daugelis 
suvažiuos tų fėrų (parodos) 
pažiūrėti, tai visgi daugiau 
ko pirks ir todėl drapanų 
gamintojai rengiasi dau-

. Lai 
buna jam musų amžina atmin
tis. ....Mikas V. Drosutiš. 

547 E. 101 st., Cleveland, Ohio.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysėiij ALŪS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER. MASS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Urei, Maike!...
—Ko taip šūkauji, tėve?
—Linksmos naujynos...

Urei, mes išgrajinom!
—O už kurią partiją bal

savai, tėve, kad taip links
mas?

—Su partijom, Maike, aš 
nesibaderiuoju ir aš nevota- 
vau nei už vieną.

■—Tai kokiu budu tu galė
jai ką nors “išgrajyt?”

—Mes, Maike, išgraji
nom valuk tautiškos garbės. 
Mes jau turim savo karalių.

—Ar apie Smetoną kal
bi? Bet jis da ne karalius.

—Ne, Maike, aš kalbu a- 
pie regli karalių, kurį išrin
ko .Apreiškimo parapija.

—Man neaišku, tėve. 1
—Na, tai kibą tu neskai

tai katalikiškų gazietų?
—Aš‘ neturiu laiko to

kiems dalykams.
—Na, tai matai koks iš 

tavęs mokslinčius! Nežinai 
da kas musų peiperiuose ra
šoma.

—Bet kur tas karalius, 
t ėve ?

—Taigi sakau, kad Ap
reiškimo parapijoj. Taip ra
šo musų katalikiška gazieta, 
ka vadinasi “Amerika.” Sa

apie tokius niekus kalbėti.
—Olrait, Maike, tai tokiu 

spasabu šiandien mudu ne
turim šnektos. Tu gali sau 
eiti savo keliais, o aš eisiu 
išsigert už karalių sveikatą.

Michigane Laimėjo 
Reakcininkai.

Darbininkams palankus gu
bernatorius Murphey 

sumuštas.
Klastinga reakcininkų 

propaganda prieš Michiga- 
no gubęrtatorių Murphey 
paveikė neprotaujančius pi
liečius tiek, 
jų balsavo 
kandidatus, 
tokia,

TAVĘS JAU NEBĖRA.

Gęsta žaros vakaruose
(Taip geismai užges).
Kam aš meilę parimuosiu —
Nebėra tavęs...
Mėnuo pasirėmęs miško
Veizi į žvaigždes.
Nuo žolės rasa nutiško,
Nebėra tavęs...

Aš klausaus — gal žingsniai tavo, 
Gal kas nors atves...
Tik pušis pasilingavo —
Nebėra tavęs...

Aš stebiu — gal tavo akys,
Gal staiga nušvis...
Tik pasvyra beržo šakos —
Nebėra tavęs...

Aš jaučiu, kaip žemėn žolės
Paberia rasas.
Kaip žvaigždės, kuri nupuolė,
Nebėra tavęs... M. L.

PASKUTINIOJO CARO NIKALOJAUS 
1I-R0J0 PASKUTINES VALANDOS.
Vilties ir baimės buvo ap

imtas buvęs caras Nikalojus 
II-sis ir jo šeima 1918 m. lie
pos mėnesį. Jau nuo balan
džio visa šeima ir nedidelis 
ištikimii palydovų tarną 
skaičius buvo uždarytas 
Ipatjevo namuose, Ekate- 
rinburge, kur visus pervežė 
iš Tobolsko. O dabar ėjo 
gandų, kad prie Ekaterin- 
burgo artinasi baltųjų rusų 
ir jų talkininkų jėgos, ku
rios jau užvaldė Sibirą ir 
žygiuoja toliau į Rusiją 
Maskvos link, visur naikin-

Naktį iš liepos 16 į 17 d. 
staiga į Nikalojaus duris pa
sibeldė. Nesenai užmigęs 
Nikalojus pašoko iš lovos 
vienmarškinis.

—Kas čia?
—Čia aš, komendantas. 

Pilieti Romanove, skubiai 
apsirenkit ir liepkit visiems 
keltis ir apsirengti. Mieste 
iškilo neramumai, ruošia
masi pulti šiuos namus ir 
gali įvykti susišaudymas. 
Todėl visi turit nueiti į apa
tinį aukštą ir ten palaukti 
kol nurims.

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
IŠRODO. - CH. PUŠYNAS. - Įvairikų perverta Aleksandra ir 

kitos dukterys. Tik Anasta
zija garsiai sušuko, kai vie
nas šovusių priėjo pažiūrėti, 
ar ji gyva. Durtuvo smūgis 
pribaigė ir ją. Ilgiausiai gy
nėsi pagalviais Demidova, 
bet ir ją kulkos nutildė. Ca
ro šeima buvo išnaikinta.

Bet to nepakako. Buvo 
nusistatyta sušaudytuosius 
ne laidoti, bet visiškai išnai
kinti, kad nei ženklo nelik
tų. Bolševikai turėjo pagrin
do bijoti, kad baltieji gali 
ir caro šeimos kimus panau
doti monarchistinei propa
gandai ir sukurti stebuklus 
ant jų kapų. Todėl visus kū
nus suvežė už keliolikos ki
lometrų ir sudegino juos 
apipylę sieros rūgštimi ir 
paskui benzinu. Baltieji, ku
rie liepos 25 d. užėmė Eka- 
terinburgą, tuoj puolė jieš- 
koti caro kūno, o apie šei
mos sušaudymą dar nežino
jo, nes buvo paskelbta, kad 
šeima išvežta. Tačiau ilgai 
nieko nerado. Ir tik po ku
rio laiko užtiko laužo lieka
nas, kuriose iškapstė kai ku
riuos smulkius daiktelius— 
sagas, karolius, kryželius, 
korsetų virbus ir k. smulk
menas, tačiau jokių kūnų 
nerado. Manė, kad jie įmes
ti į gilią ten buvusią šachtą. 
Bet vandenį pašalinus šach
toj rado tik moterišką pirš
tą ir Botkino dirbtinę žiau
ną.

Caro brolis Mykolas buvo 
sušaudytas anksčiau, birže
lio 13 d. Permėj. O eilė kitų 
Romanovų šeimos narių bu
vo sušaudyta Alapajevske, 
Sibire. Tačiau Romanovų 
dar pasiliko užsieny. Kaip 
žinoma, Vokietijoj, Kobur- 
ge gyvena didysis kunigaik
štis Kirilas, kuris laiko save 
Rusijos imperatorių Kirilu 1 
ir kukliai svajoja kada nors 
atgauti sostą jei ne pats, tai 
jo įpėdiniai. (Jau mirė. Rd.)

Nikalojus II ne pirmasis 
caras kurs žuvo ne savo mir
tim. Taip žuvo caras Petras 
III nuo savo žmonos Kotiy- 
nos II draugų rankos, Povi
lą I nužudė jo artimieji, o 
sąmoksle dalyvavo net jo 
Simus Aleksandras I. Nuo 
revoliucionierių bombos žu
vo Aleksandras II. Paskuti
niojo Romanovo — Nikalo
jaus II — politikos pasek
mės Rusijai buvo baisios ir 
jis pats susilaukė už tai bai
saus keršto. J. Palemonas.

“L. Uk.”

Lapkričio 6 dieną Lenki
joje buvo seimo rinkimai. J 
Lenkijos seimą išrinkta nuo 
200 iki 208 atstovų. Nors ir 
pereitas lenkų seimas buvo 
reakcinis, bet naujasis už vis 
reakcijoniškesnis, nes Len
kijos piliečiai rinko ne savo 
atstovus, bet tuos, kuriuos 
valdžia nominavo. Lenkų 
Socialistų Partija tokius rin
kimus visai boikotavo, kaip 
nedemokratiškus, kaip de
mokratijos išjuokimą. Bet 
valdžia skelbia, kad 60 pro
centų, tai yra 17,500,000 da
lyvavo balsavimuose. Gana 
gera proporcija. Atrodo, 
kad diktatoriai visur savo 
smurtą stengiasi pridengti 
demokratijos skraiste.

gariečio “Lietuvių Revoliu
cinio Judėjimo ir Darbinin
kų Kovos Istorijos” pirmo 
tomo, pusi. 163 iri64) rašo: 
“Iki šiol neatradom jokio 
priešingumo tarp katalikys
tės ir musų mokslo. Juk mes 
neprikalbinėjame nei prie 
vagystės, nei prie plėšimo, 
nei pi’ie kokios norint nuo
dėmės prieš tikėjimą. O 
krikščionių tikėjimas ir a- 
belnai visi tikėjimai juk.už
gina daryti blogą artimui, 
engti ir kankinti kitą. Socia
listui niekas nekliudo būti 
geru kataliku.” Angari'etis 
smarkiai bara Janulaitį, kad 
jis neteisingai aiškina. Bet 
atsiminus tuos laikus; arti 
40 metų (?—Red.) atgal, 
kuomet masės Lietuvoje te
žinojo tik maldaknygę ir ro
žančių, tai kažin ar kitokia 
kalba butų bent kiek pavei
kusi į katalikus? O toks kal
bos ne vieną kataliką atve
dė į socialistų eiles. Komu
nistai, pasmerkę tokią socia
listų taktiką, dabar ir patys 
ištiesė katalikams savo deši
nę ranką. >

Skaitau 1910 metų ..‘^Tė
vynės” komplektus ir užtin
au ve kokią iš Brooklyno' 
korespondenciją: “Kun.
Varnagiris viešėjo Lietuvo-/ 
je. Dabar sugrįžo iš Lietu
vos. Jam pasitikti, Karalie
nės Aniuolų parapijonai su- 
ruošė bankietą. Nuo laivo 
kunigui nulipus, komitetas 
ir parapijonai ant pečių pa-i 
sidalindami parsinešė jį į 
Lietuvių Tautišką namą,, 
101-3 Grand st., Brooklyne. 
Čia. išgėrė kėlės bačkas 
alaus ir pasįvalge.' Kaip pa
rapijonai, taip ir kun. Var-, 
nagiris teikė vieni kitiems 
komplimentus. Bet po tų 
vaišių, po tų didelių iškil
mių, sekantį nedėldienį kum 
Varnagiris per pambkšlą 
tuos savo nešikus, tuos savo 
priėmėjus, raguotais gyvu
liais išvadino.” ’ 1 ų

Atrodo, kad tai negražus 
pasityčiojimas iš savo ver
gų, kurie jam bažnyčią įtai-, 
sė, jam pinigų kišenes pri
pylė ir jį ant savo pečių ne-i 
šė. Jis juos išgyvuliavo tik 
užtai, kad jie norėjo prižiū
rėti bažnyčios pajamas. Už
tai jis juos pasmerkė ir pra-, 
keikė per pamokslą.

Ne vienas Varnagiris taip 
elgėsi; šimtai kunigų tą da*. 
rė ir daro.

Bet atsirado ir progresy-i 
vėje visuomenėje naujos rū
šies neklaidingų prabaščių,, 
kurie skolinasi iš kunigų, 
stiprius “argumentus” ir 
svaido į tuos, kurie juos pe-; 
nėjo, ir uždarbius savo su
dėjo, kaip Varnagirio para
pijonai. Koks dar tamsumas 
tarpe “Susipratusių” lietu-' 
vių viešpatauja...

JAPONAI PARDA 
JA GROBĮ UŽ PUS

Associated Press p 
iš Kantono, kad japon 
siplėšę kiniečių g 
pardavinėja jas už pi 
Biznieriai, kurie sup 
ja tokius daiktus, dar 
liūs, pinigus. Pavy 
vienas tokių biznier 
pirko iš japono fotog 
aparatą už $1 ir tuc 
pardavė už $30. Am 
toks aparatas esąs $3

NORI IŠVALYT IŠ 
KALBOS “SLA5 

BOGU.” 
“Bezbožnik” piane 

Sovietų armijoj prad 
jus prieš senovišku 
kius, prie kurių žmoi 
vo taip įpratę, kad ii 
juos kartoja, visai ne 
darni į jų reikšmę, 
tokių posakių rusų 
yra “Slava Bogu.” 
paprastai jį vartoja 
‘‘Ačiū Dievui.” Tai 
novės liekana ir ją 
iš šių dienų rusų ka 
valyti.

Aną dieną klausiausi per 
radio musų šalies preziden
to F. D. Roosevelto prakal
bos, kurioj jis ragino pilie
čius balsuoti už pažangius 
žmones į Kongresą ir valsti
jų gubernatorius. Jis pabrė
žė, kad demokratijos išlai
kymas priklausys nuo iš
rinktųjų žmonių. Jeigu iš
rinkti žmonės į valdžią bus 
nedemokratinio nusistaty
mo, bet vistiek daug ko ža
dės, tai patekę į valdžią jie 
tuojaus griebsis siaurinti de
mokratines žmonių teises. 
Toji p. Rooseselto pastaba 
buvo labai vietoje ir laiku. 
Todėl daug kur buvo iš
rinkti progresyvus žmonės;

NORMAN THOMA! 
! ROOSEVELTO

Socialistų vadas I 
Thomas sako, kad pi
tas Rooseveltas ruoši 
trečiai savo tarnyba 
esą matyt iš to, kad į 
nėmis dienomis pi' 
tas karštai agitavo 
šią sąvaitę balsuoti 
mokratų kanidatus, 
stoja už “new deal.” 
jam taip rupi palaiki 
deal,” tai veikiausia 
rėš ir pats pasilikti i 
je,S kad galėtų tęs: 
deal" toliau.

ANGLIJOS DARBI 
LAIMĖJO RINKU 
Dartmoutho ^avivt 

i Anglijoj, pereitą sąv 
w renkamas į par] 
rienas atstovas. Iki 
rinkimus laimėdavo 
seivatoriai, bet šį sy 
išrinkta Darbo Parti; 
didatė, Jennie Adan 
gavo 46,514 balsų, o 
vatorių kandidatas ( 
Mitchell gavo tik 
halsus. Šitie rinkimą 
jai aiškinami kaip . 
ChambeNaino politi

, Keturi Bi

damos sovietų santvarką. 
Tas baltųjų prisiartinimas 
teikia viltį caro.šeimai, nes 
baltieji neša jai išvadavi
mą. Bet ar suspės jie išva
duoti. ar leis bolševikai ca
ro šeimai gyvai patekti į 
baltųjų rankas, ar nenužu
dys jie caro? — tokie klau
simai kėlė baimę ir abejo
nę. Pašnabždom tarėsi savo 
tarpe buvęs caras su žmona 
Alek-indra ir vyresniomis 
dūkte mis Olga ir Tatjana, 
su dr’ aru Botkinu, o jau
nesniosios dukterys tuo tar
pu budėdavo priemenėj 
megzdamos, kad pamačiu- 
sios sargybinį perspėtų besi
tariančius. Liepos 4 dieną 
staiga buvo pakeista visa vi
dujinė sargyba, kurią lig- 
šiol ėjo ginkluoti darbinin
kai su jų komendantu Av- 
dejevu priešaky. Dabar vie
ton jų atvyko kažkokie sve
timi žmonės, kaip ir veng
rai nelaisviai, • kaip ir lat
viai, o komendantu yra žy
das Jurovskis. Tos permai
nos kėlė susirūpinimą buv. 
carui, nes vis dėlto darbi
ninkai buvo rusai, nors ir 
šlykščiai jie elgėsi.

Tuo tarpu Uralo apygar
dos darbininkų ir raudon
armiečių taryba svarstė kas 
daryti su caro šeima. Taiy- 
ba jau senai reikalavo be jo
kios atodairos sušaudyti vi
sus Romanovus ir tiek, be 
jokio galvos laužymo. Bet 
Maskva neleido ir delsė. Ta
rybos posėdy liepos 12 d. 
tuo klausimu pranešimą pa
darė Maskvon važinėjęs na
rys Gološčekinas. Jis prane
šė, kad Maskvoj nusistatyta 
surengti Romanovų teismą 
ir viešai iškelti jų nusikalti
mus, kad mirties bausmė 
butų įtikinamai pagrįsta. 
Kaltintoju turįs atvykti pats 
L. Trockis. Bet visa tai rei
kalauja laiko, o baltieji jau 
visai prie Ekaterinburgo. 
Gal jau už trijų, keturių die
nų jie užims miestą, nes 
Beržinio vadovaujama čio
nykštė raudonoji armija ne
pajėgia miesto atlaikyti. O 
čia gandai apie monarchis- 
tų ruošiamą sąmokslą caro 
šeimai išgelbėti. Iš kitos pu
sės Romanovus sauvaliai 
nužudyti nori kairieji eserai 
ir anarchistai, kurie įtaria, 
kad bolševikai išduosiu ca
rą ir jo šeimą vokiečiams. 
Tokioj būklėj ir išvežti šei
mą butų sunku. Visa tai ap
svarsčiusi taryba nusistatė 
sušaudyti Romanovus ne
laukiant teismo.

i Nikalojus tuoj puolė ža
dinti Aleksandrą, vaikus 
sukilo tarnai ir visi kiti. 
Skubiai visi rengiasi, pasi
ima reikalingiausius daik
tus, antklodes, pagalvius, ir 
leidžiasi laiptais žemyn.

—O gal sušaudys? — pa
galvoja Nikalojus akimirka. 
—Ne, kaip gi be teismo, — 
paguodžia jis pats save.

Apatiniam aukšte iš galo 
didokas pusiau rūsy esąs 
kambarys. Ten veda visą tą 
žmonių virtijuę Jurovskis su 
savo pagelbininku Nikuli- 

Įnu. Jį seka Nikalojus, kuris 
ant rankų neša sergantį sū
nų, buv. sosto įpėdinį Alek
siejų. Toliau eina Aleksan
dra, dukterys, daktaras Bot 
kinas, kambarinė Demido
va, tarnai Charitonovas ir 
Trupas. Įėję jie mato, kac 
nėra kur sėstis ir prašo at-

■ nešti kėdžių. Sargybiniai at
neša tris kėdes. Nikalojus 
pasodina silpnąjį Aleksiejų.

1 ir pats kraštely atsisėda. Už 
jo atsistoja Botkinas. Prie 

; lango ant kėdės atsisėda 
Aleksandra ir greta jos 
duktė Tatjana. Kitos trys 
dukterys prisišlieja prie 
sienos, greta jų abu tarnai, o 
gilumoj su pagalviais ran
kose stovi Demidova, dairy
damasi į kurį kampą padėti 
pagalvius. Ar ilgai čia jiems 
teks būti? — galvoja Alek
sandra. Gal išveš iš čia kur 
nors? O gal jau baltieji už
ėmė miestą? Alek-iejus dar 
klausia, kodėl vakar iš jų iš
vedė ii- kur perkėlė pas juos 
buvusį virtuvės 11 metų 
berniuką Sednevą?

Tuoi viskas paaiškės, nes 
įeina Jurovskis su Nikulinu, 
komisaru Beloborodovu, 
darbininku Medvedevu ir 7 
svetimaisiais sargybiniais— 
vengrais. Vos įėjęs Jurovs
kis atsistojo prieš Nikalojų 
ir tarė:

—Nikolai Aleksandrovič. 
jūsų giminaičiai stengėsi 
jus išgelbėti, o todėl mes tu
rim jus sušaudyti.

—Ką? — mirtinai išsi
gandęs nesąmoningai klau
sia Nikalojus.

—Jūsų giminė turi išnyk
ti ! — sušuko Jurovskis.

Pakėlęs revolverį Jurovs
kis tuoj šovė į carą. Ir dar 
keliatas kitų šovė į buvusį 
carą, kurs sukniubo vietoj 

.negyvas. Paskui ėmė šaudy
ti kitus, kiekvienas iš anksto 
numatytą auką. Jurovskis 

[šovė dar Aleksiejų, bęt tik 
1 sužeidė ir tik kitu šuviu jį 
pribaigė. Beregint žuvo kul-

Algų ir valandų bilius jau 
veikia nuo 24 spalių šių me
tų. Jis jau spėjo sutrumpinti 
valandas ir pakelti algas 11 
milionų darbininkų. Čia jau 
pusėtina pažanga; čia jau 
demokratijos laimėjimas! 
Nuo 24 spalių, 1939 metų, 
darbininkai jau gaus 30 cen
tų į valandą ir 42 valandas 
darbo per sąvaitę. Nuo 24 
spalių, 1940 metų, darbinin
kai gaus po 40 centų per va? 
landą ir 40 valandų darbo 
sąvaitę. Kaip skirtingi du 
pasauliai: Europos valsty
bės naikina demokratiją ir 
ilgina darbo valandas, o A- 
merikoj žingsnis po žings
nio, demokratiniu budu, ge
rinama darbininkų būklė. 
Tiesa, toks algų minimum 
gana žemas. Bet pažvelgus į 
Pietus, ten labai-labai dide
lis laimėjimas! Su valan
dom ir tas pats. Dabar tik 
reikia darbininkams tvirtai 
organizuotis į darbo unijas, 
ir į politinę Amerikos Dar
bo Partiją, kad tuos laimėji
mus ne tik užsitikrinti, bet 
metas nuo meto — gerinti.

Kaip Lietuvos Socialde
mokratai žiurėjo į tikybą 
1900 metais? A. Janulaitis 
knygutėje “Ar socialistas 
gali but kataliku” (iš Z. An-

kad didžiuma 
už republikonų 
Pasekmė buvo 

kad gubernatorius 
Fra'nk Murphey, nuoširdus 
Roosevelto politikos rėmė
jas ir geras darbininkų 
draugas, buvo rinkimuose 
sumuštas. Jo vieton išrink
tas Fitzgerald, žinomas kaip 
stambaus kapitalo ramstis ir 
darbo žmonių neprietelis.

Prieš pat rinkimus repub
likonų mašina varė prieš 
Murphey labai šlykščią pro
pagandą. Jo geram vardui 
apjuodinti buvo pavartota 

"prieš-amerikoniškai” veik
lai tirti. Tas komitetas ap
juodino ji kaip “raudoną 
CIO agentą,” “komunistą”

ko, visose parapijose dabar net fašisto Dies o komitetas
* . 1 •’ . **»x».ixx<-. .1 »xx ZM.V Ir xxvx? o .1 i 11 trni .’

bus renkami karaliai.
—Turbūt zakristijonai?
—Ne, Maike, “Amerika” 

rašo, kad karaliai. Pono Die-
vo Apveizdos parapijoj ka-.11’ Pe^. valstybes išdaviką 
ralium buvo išrinktas Piju- ir v,sa. ^al n(|e 'af 
šas Šulinskas. Sako, už jį bernatorius Murphey peiei- 
buvo paduota 6900 votų.'^aJs metai® atsisakė pildyt 
Tai didelė ličba, Maike. Neii^eislTĮ° įsakymą n nesaude 
Smetona tiek votų negavo. I 
Prie karaliaus buvo da iš-, 
rinkta karalienė ir karalai-l 
(ė. Ar tai ne linksmos naujy
nos, Maike?

—Aš nematau, tėve, 
kia čia gali but linksmybė. inuiim.

—Kaip gi tai ne linksmy- draugas^ir reikia 
bs, Maike! Juk dabar mes ir *"'*........
čigonus subytinom. Jie turi 
tik vieną karalių išsirinkę, o 
pas mus jau čiela traice.

—Bet iš čigonų “kara
liaus” visi juokiasi, tėve. O 
jeigu lietuvių parapijos pra
dės su čigonais lenktyniuo-

j streikuojančių automobilių 
darbininkų.

I Rodos, šitie biaurųs reak
cininkų šmeižtai turėtų but 

j aiškus kiekvienam darbi- 
k0_ ninkui Įrodymas, kad guber- 

.natorius Murphey yra jo 
l už jį bal- 

f suoti. O tačiau daug darbi- 
i ninku už jį nebalsavo. Tai 

parodo, kad jie da nemoka 
savo j)rotu vaduotis.

GARSIU ŽMONIŲ IŠSI
REIŠKIMAI.

Pilna spaudos laisvė turi ge
rų ir blogų pusių, bet gerosios 
pusės visuomet persveria bloga- 
siais, nes jos tarnauja žmonijai, 
kuri visuomet jieško teisybės.

Abbe Dimnet.

Visi dideli žmonės tapo dide
liais tik dėl to, kad jie sutapo su 
dideliais Įvykiais.

Dr. Ralph C. Hutchinson.

Po Gaisro Vokiečių Garlaivų ‘Deutschland’

KANADOJ DIDELĖS 
PŪGOS.

Pereitos savaitės pabai- 
Albertos provinciją 

ištiko didelės 
u Netoli nuo 

kas, vaike, kad mes išsiren-1 Lethbridge^ miestelio buvo 
kam sau karalių? Juk visos rastas susalęs nežinomas 
ciesorystsės turi po karalių, žmogus. Sniego tiek priver- 

—Bet parapija, tėve, nė- Įe, kad sustojo gatvėkariai 
ra jokia “ciesorystė,” dėl to ir automobiliai, 
ir yra juokinga, kuomet ji 
renka sau “karalių.”

—O aš mislinu, Maike, 
kad čia nėra nieko blogo. Y- 
pač jeigu parapijos kara
lium aprinkti kleboną, o 
gaspadinę paznočyt kara
liene... Kaip tu rokuoji, vai
ke?

tis, tai ir iš ju žmones juok- g'°je
sis. " i Kanadoje

—Koks čia gali but juo- sniego pūgos.
.. l T .pfhhi'idop m

automobiliai.

1 štai šitie keturi Rr< 
pagrobus, nužudžius 
Arthurą Frieda, tu 
N. Y. Jie buvę kidi

I gus paleidę. Visi kei 
dyti: John Virga ii 
Šakota.ir Vilimas J; 
bet ketvirtas gali bt

Plaukiant vokiečių pasažieiiniain laivui Deutschlandui" Amerikon, apie 200 mylių nuo Amerikos pakr» 
ščio kilo gaisras trečioj klasėj. Ėmė M valandas .laiko, kol laivo darbininkai ugnį užgesino ir trečios kl -i.. 1
knmbnriai buvo visiškai sunaikinti. Sis vaizdelis padoru trecios klasės keleivius gulint turistų klase- -ulėj. 
L'gnj užgesinus, laivas atplaukė New Yorkan, Jame buvo 591 pasažieris ir 300 darbininkų.

UGNIS SUNAIKINO 
$1,500,000 VERTĖS 

DEGTINĖS.
Owensboro, Ky. — Perei

tą subatą čia sudegė didelė 
degtinės pilstytuvė 
sandėliai 27,22. ____ „
degtinės. Nuostoliai siekią

ir du 
su 35,000 bačkų

—Aš, tėve, visai nenoriu $1,500,000.
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UŠYNAS. -
KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

Įvairios Žinios.
.etuvių Revoliu- 
no ir Darbinin- 
itorijos” pirmo 
163 irlG4) rašo: 
eatradom jokio 
tarp katalikys- 

nokslo. Juk mes 
jame nei prie 
ei prie plėsimo, 
los norint nuo- 
š tikėjimą? O 
.tikėjimas ir a- • 
■ikėjimai juk.iiž- 

klegą artimui, 
kinti kitą. Sočia- 
15 nekliudo būti 
km’ Angarieiis 
ira Janulaitį, kad 
gai aiškina. Bet 
tuos laikus, arti 
•— Red.) atgal, 

.sės Lietuvoje te- 
naldaknygę ir ro- 
kažin ar kitokia 
bent kiek pavei- 

likus? O tokiai- 
ią kataliką atve
stų eiles. Komu- 
nerkę tokią sočia- 
:ą_, dabar ir patys 
ilikams savo deši-

1910 metūgė- 
mplektus ir užtin
ką iš Brooklyno 
enciją: l’m 

> viešėjo Lietuve- 
sugrįžo išlietu- 
pasitikti, Me
lų parapijom su- 
ikietą. Nuo laivo 
ulipus, komitetas 
onai ant pečių pa- 
ni parsinešė jį į

Tautišką namą 
,nd st., Brooklyn, 
’ė kėlės bačkas 
asivalge. Kaip pa- 

7taip ir kun. Var- | 
rikė vieni kitiems 1 
ntus. Bet po tą į 
o tų didelių iškil- 
ntįį nedėldienį kun.
s per pamoku I
nešikus, tuos aro 1
, raguotais m į
, kad tai negražus 
l'imas is savo ver- 
jam bažnyčią įtai- 
inigų kišenes pli
ant savo pečių ne- 

uos išgy vuliavo tik 
1 jie norėjo prižiu- 
yčios pajamas. Ūt
os pasmerkė ir pra- 
r pamokslą.
nas Vamagiris taip 
imtai kunigu tą da- 
o.
sirado ir prpgresy-. 
romėnėje naujesni- 
įlaidingų prabaščią, 
kolinasi iš kunigų,

“argumentus" ir 
tuos, kurie juos pe-. 

uždarbius savo su- i 
ip Varna*™ para- 
Koks dar tamsumas 
usipratu-ių" lietu- 
latauja...
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JAPONAI PARDAVINĖ- VALDŽIOS SKOLOS JAU 
JA GROBĮ UŽ PUSDYKĮ. PASIEKĖ $38,462,377,297. I

Associated Press praneša 
iš Kantono, kad japonai, pri
siplėšę kiniečių gerybių, 
pardavinėja jas už pusdyki. 
Biznieriai, kurie supirkinė
ja tokius daiktus, daro dide
lius pinigus. Pavyzdžiui, 
vienas tokių biznierių nu
pirko iš japono fotografijos 
aparatą už $1 ir tuojaus jį 
pardavė už $30. Amerikoje 
toks aparatas esąs $350.

NORI IŠVALYT IŠ RUSŲ
KALBOS “SLAVA 

B OGU.”
“Bezbožnik” praneša, kad 

Sovietų armijoj pradėta va
jus prieš senoviškus posa
kius, prie kurių žmonės bu
vo taip įpratę, kad ir dabar 
juos kartoja, visai nesigilin
dami i jų reikšmę. Vienas 
tokių posakių rusų kalboje 
yra “Slava Bogu.’’ Rusai 
paprastai jį vartoja vietoj 
“Ačiū Dievui.” Tai yra se
novės liekana ir ją norima 
iš šių dienų rusų kalbos iš
valyti.

NORMAN THOMAS APIE 
! ROOSEVELTĄ.

Socialistų vadas Norman 
Thomas sako, kad preziden
tas Rooseveltas ruošia dirvą 
trečiai savo tarnybai. Tas 
esą matyt iš to, kad paskuti
nėmis dienomis preziden
tas. karštai agitavo žmones 
šią sąvaitę balsuoti už de
mokratų kanidatus, kurie 
stoja už “new deal.” Jeigu 
jam taip rupi palaikyt “new 
deal,” tai veikiausia jis no
rės ir pats pasilikti valdžio
je, h kad galėtų tęsti “new 
deal’’ toliau.

ANGLIJOS DARBIEČIAI 
LAIMĖJO RINKIMUS.
Dartmoutho bsavivaldybėj, 

Anglijoj, pereita sąvaitę bu
vo renkamas j parlamentą 
vienas atstovas. Iki šiol čia 
rinkimus laimėdavo vis kon
servatoriai, bet šį sykį buvo 
išrinkta Darbo Partijos kan
didatė, Jennie Adamson. Ji 
gavo 46,514 balsų, o konser
vatorių kandidatas Godfrey 
Mitchell gavo tik 42,276 
balsus. Šitie rinkimai Angli
jai aiškinami kaip antausis 
Chamberlaino politikai.

Washingtono žiniomis, pe
reitą sąvaitę Jungtinių Val
stijų valdžios skola pasiekė 
jau 38 bilionų ir 462 milio- 
nu dolerių. Skola auga dėl 
to, kad Kongresas nenori 
apdėti milionierius dides
niais mokesčiais ir valdžia 
turi daugiau išlaidų, negu 
pajamų. Kai iš mokesčių ji 
negali savo išlaidų padeng
ti, tai ji priversta skolintis iš 
kapitalistų ir mokėti jiems 
nuošimčius.

ŠIAULIŲ SAMDOS BIU
RO VIRŠININKAS PA

VOGĖ 5,000 LITŲ.
Šiaulių apygardos teismo 

prokuroras gavęs žinių, kad 
Šiaulių miesto samdos biuro 
vedėjas Jonas Slanksnys va
gia savivaldybės pinigus, 
paprašė padaryti reviziją. 
Valstybės kontrolė reviziją 
padarė ir konstatavo, kad J. 
Slankstys pavogęs apie 5000 
litų. Revizijos metu Slariks- 
nys 816 litų grąžino, bet ki
tus buvo jau prašvilpęs, to
dėl traukiamas teisman.

FARMERYS NUGALĖJO 
ĮSIUTUSI BULIŲ. ’

West Virginijos valstijoj 
netoli Glenvillės, įniršęs bu
lius puolė Williamą Powel- 
lę, 66 metų amžiaus farme
ry, ir parmušęs jį žemėn pra
dėjo badyt. Bet farmerys 
apsikabino kojomis aplink 
buliaus kaklą, viena ranka 
nusitvėrė už rago, antra 
ranka išsitraukė peilį, atlen
kė jį dantimis ir perplovė 
buliui gerklę. Bulius parvir
to, o farmerys išliko gyvas.

RUSINIJA KONFISKAVO 
BRODO TURTUS.

Prahos laikraštis “Lidove 
Noviny” paskelbė pereitą 
įsubatą, kad Rusinija, auto
nominė Čekoslovakijos pro
vincija, konfiskavo, visus 
Andriaus Brodo turtus. An
drius Brodas (Brody) buvo 
nesenai paskirtas autonomi
nės Rusinijos ministeriu pir
mininku, bet buvo sugau
tas parduodant savo šalį 
Vengrijos fašistams. Todėl 
jis buvo areštuotas kaip iš
davikas ir dabar konfiskuo
ti visi jo turtai.

vliy nuo Anilita P>T‘ 
ui-esino ir U*>
gulint turiste U»* 
[irbinink,. ,

Keturi Brooklyno Kidnaperiai.

• štai šitie keturi Brooklyno vyrai, kuriuos policija kaltina . 
pagrobus, nužudžius ir sudeginus ukiajiniečiu salės skiepe

‘ Arthurą Friedą, turtingą ko.itraktorių iš Whits Plains, 
N. Y. Jie buvę kidnapinę ir daugiau žmonių, bet už pini-

• gus paleidę. Visi keturi dabai sėdi kalėjime. Viršuje paro
dyti: John Virga ir Dimitrijus Gula; apačioje — Joseph 
Sakola.ir Vilimas Jacknis. Trys pirmieji yra ukrajiniečiai, 
bet ketvirtas gali but lietuvis.

BULGARIJOJ DA IR DA- 
DAR GALIMA PIRKTI

ŽMONĄ.
Manoma, kad tokių pa

pročių yra buvę beveik viso
se tautose, kai jos dar tebe
buvo žemame kultūros laip
snyje.

Bet įdomu tai, kad, saky
sim, Bulgarijoj ir šiandien 
dar galima užtikti žmonų 
turgus. Yra paskirtos tam 
tikros dienos, kuriomis tė
vai vežasi į miestelius savo 
dukteris. Į tuos turgus suva
žiuoja ir jaunų vyrukų, pa
sirengusių apsivesti. Jauni 
vyrukai vaikštinėja po tur
gų ir apžiūri atvežtas mer
gaites. Jei kuri nors patinka, 
tai pradedama kalbėti su 
jos tėvais, kiek jie norėtų, 
kad savo dukterį atiduotų 
už žmoną. Tėvai paprastai 
užsiprašo brangiau, o vyrai 
siūlo mažiau. Prasideda de
rybos, kurios dažnai buna 
gana atkaklios. Jei sutinka
ma, suruošiamos vestuvės. 
Vietiniai gyventojai šių tur
gų, žinoma, nevadina žmo
nų pirkimo ar pardavimo 
turgais: tai visa jie laiko tik 
paprastu susitarimu išleisti 
savo dukterį už vyro. Įdomu 
tai, kad merginos čia ne
brangiai tevertinamos: už 
keliolika dolerių galima nu
sipirkti puikią žmoną.

KĖSINOSI NUDURTI 
GRAIKIJOS KARALIŲ 

LONDONE.
Išeinant iš vieno Londo

no viešbučio andai buvo už
pultas ir peiliu subadytas tū
las daktaras McDonald. 
Slaptoji Scotland Yardo po- 
cija spėja, kad užpuolikas 
norėjęs nudurti Graikijos, 
karalių Jurgį, kuris dabar 
vieši Londone, bet patamsy 
padaręs klaidą ir subadęs 
nekaltą žmogų.

Vilniaus lietuvių studentai 
prašo išvietimosi ir kultū

rinių teisių.
Vilnius, 7 lapkričio.— 

Apie 100 Vilniaus lietuvių 
studentų pasiuntė Lenkijos 
prezidentui memorialą, pra- 
žydami grąžinti lietuviams | 
švietimosi ir kultūrines tei
ses.

Politikieriai Kalbė
jo, o Lietuviai Dai

navo.
detroitTmich.

Amerikos Lietuvių Kon
greso skyrius Detroite 301 
spalių buvo surengęs kon
certą su prakalbomis. Buvo 
pakviesti 3 chorai, “Dailės,” 
“Aido” ir Vyrų choras. Pub
likos prisirinko pilna salė. 
Pirmas padainavo “Aido” 
choras Publikai patiko. Po 
to, F. Jurčionis pakalbėjo 
kokią 30 minutų apie Euro
pos padėtį ir Lietuvai grę
siantį pavojų iš Vokietijos 
pusės. Paskui pradėjo kal
bėti Michigano valstijos po
litikieriai, kurie norėjo but 
išrinkti į valdžią. M. Batule- 
vičia prikvietė jų tiek daug, 
kad publikai nusibodo jų 
spyeių klausytis.' Sėdėdami 
žmonės pradėjo nerimauti.

Po tų spyčių buvo pakvie
stas dainuoti Vyrų Choras. 
Kai sudainavo, tai M. Bal
čiūnas pradėjo chorą teisin
ti. Girdi, nepadyvykit musų 
senių. Toliau da pridūrė: 
“Nėra ko iš jų norėti—pa- 
šlamėkai surinkti iš visų 
kampų.” Iš tokio teisinimo 
publika turėjo gardaus juo
ko. Paskui choras vėl daina
vo, ir paskutinė daina išėjo 
tiuputį geriau.

Ant pat galo dainavo Dai
lės Choras. Sudainavo gerai 
ir publikai labai patiko.

Kliubo Narys.
REIKALINGAS VYRAS

su vaikais, kurie norėtų dirbt prie 
183 akerių farmos sutartinai ant pu
sės su savininku. Sav. pristatys vie
nų arklj, o vyras antrų, farmos įran
kius ir pusę' sėklų'. Yra sodas ir miš
kas. Kreipkitės: (7)
Nenl P. Waddell, Greenfield, Ohio.

STOUGHTONIETIS JAUNUOLIS — GERIAUSIS FUTBOLISTAS COLUM- 
------ BIA UNIVERSITETE. ----------- —

Arturas Radvilas, futbolistas ir veikėjas.

Šįmet yra daug lietuvių tone į Lietuvių Darbininkui 
jaunuolių įvairių universite- Susivienijimą, ir dabar te
tų futbolo jauktuose. Retai nai priklauso prie LDS jau- 
mes apie juos girdime lietu- nimo skyriaus, kuris buvo 
vių spaudoj, į o dar rečiau įkurtas jo sumanymu, 
matome juo^:veikiant lietu- Verta pagerbti netiktai 
vių tarpe. i jaunus Radvilus, bet taip

Vienas tokių jaunuolių pat ir jų pažangius tėvus, 
yra Arturas Radvilas, kurio kurie juos taip gražiai išau- 
atvaizdą čia matome. Gimęs gino, kad jie nepamiršta da- 
ir augęs Stoughtone, netoli 
nuo Bostono,-Arturas baigė! 
Stoughtono High Schoolęj 
su aukštu pažymėjimu, kaip 
vienas iš geriausių studentų, j 
Šioj mokykloj jis parodė ir j 
savo sportiškus gabumus. I 
Čia jis lošė baseballą (svie-! 
dinį), basketballą (krepši-i 
nį) ir futbolą. Paskutiniais' 
“high schoolės” metais Ar-i 
turas buvo savo mokyklos 
futbolo jaukto kapitonas. į

Vėliaus Arturas Radvilas'

Naudokite tq liAimcnlq, kurį |ūtą tėvai ir tėvą tėvai nau
dojo nuo 1867 metą palengvinimui muskulą skaudėjimo 
Nusipirkite bonkulę Poin-E*peRerio su Inkaru ant deiutės 

pas io’O vaistininkę.

QQPAIN7EXPELLER
SIENINIAI 

KALENDORIAI 
1939 METAMS.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knvga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda.-, apie Kristų,, 
kaip i'sai buvo idievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

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

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

T. J KUČINSKAS,
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO. ILL.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau rimtos ūkininkaitės, ar

ba doros našlės, nuo 18, i! 1 40 metų, 
kuri turi ūkį. Man patiktų gyventi 
ant ūkės, esu nevedęs, 40 metų, rim
tas, inteligentas, pasiturintis. Galit 
rašyt angliškai arba lietuviškai. Su 
pirmu laišku prašau prisiųst ir pa
veikslų, ant pareikalavimo sugrąžin
siu. F. A. V. (71 ,

6757 So. Western avė., Chicago, Ill.

Pajieškau aipsivedimui draugo; aš 1 
su 41 motų moteris, biskį pasiturin- ; 
i. taingf noriu kad vyras butų gerai i 
užsilaikantis. Esu linksmo budo ir.- 
mylinti gražiai sugyventi. (7)

Viktorija Vilaitiėnė
P. O.’ Box 263, . Muskegon, Mich."

PARSIDUODA FARMA. ;
175 akerių; 40 akoriai miško, 125 

Įirbamos, lygi, auga visokie javai. ’, 
Štuba, barnė ir kiti budinkai, mulai, i 
raguočiai, farmos įrankiai ir visas; 
derlius už $2,500; tik $1.500 jmokėt. '

Frank Rudzinįs (8).!
Berlin, Md.

Namas Worcester, Mass.
4 gyventojams. didelis lotas, du di-' 

deli grušių medžiai, reikia įnešt tik • 
banko mortgičių $1,000. Taipgi mai- ' 
nyčiau ant neperdidelės farmos. Pla- l 
tesnių informacijų klauskite (0)'į 

JOHN KATUNAS
Sterling Rd., Holden, Mass. 

------...------- ---------------------------- .—:—' i

MOSTIS NUO ROMATO;
John’s Remedy mostis, stebėtinai!’ 

greit prašalina kaltuninius, nervų irs 
visų kitų sąnarių skaudėjimus. Tuks-“ 
tančiai pasiliuosavę nuo Romątiniiį., 
Skaudėjimų, pataria ir kitiems var-iį; 
toti tik JOHN’S REMEDY MOSTJ.;' 
Jeigu kitos, mostys jumis nepatenki- Į 
no, kodėl nebandote šių mostj, kuri J 
yra viena iš geriausių vaistų nuo t 
Romato. Kaina $1.00 ir 50c.

lyvauti lietuvių organizaci
jose. Jaunų Radvilų motina 
laiko valgomų daiktų krau
tuvę Stoughtone ir yra pla
čiai žinoma kaip veikli dar
buotoja lietuvių tarpe.

J. Črmarias.

NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ; 
VENTROLA: Sugydo vidaus orga-1 
nūs, išvalo gasus. Panaikina skaudč-į; 
jimą po krūtinė. Paskatina prie ape-> 
tito, atgaivina mažakraujus ir sukę-1 
lia energiją prie vyriškumo—mote-!) 
rims reguliuoja laiką. Kaina $1.00,3 
išbandymui 25c. Agentams duodame;, 
nuolaidą. (6)i-

WESTERN CHEMICAL CO. .j: 
P. O. Box 117, PLAINSVILLE. EAJ

įstojo į Columbia Universi-1 
tetą, kurį baigs ateinančiais 
metais. Universitete jis pa-| 
sižymėjo kaip vienas iš ge-1 
riaušių futbolininkų lytinė-1 
se valstijose, o gal ir visoj 
Amerikoje. Arturas yra pui-i 
kaus budo jaunuolis, jis ne- 
sididžiuoja savo atsięki- 
mais. Tokių jaunuolių kaipj 
Radvilai, turėtų būti dau
giau.

Arturo brolis, Antanas, 
lanko Tufts medicinos mo
kyklą Bostone ir neužilgo 
ją baigs kaip gydytojas. Ar
turas nori tapti mokytojum. 
—mokyti Amerikos istori
ją.

Užklausiau, ar yra dau-, 
giau lietuvių jaunuolių Co- 
.umbijos futbolo koman
doj? Jis man atsakė, kad 
yra F. Stulgaitis iš Wilkes 
Barrių, Pa., ir jiedu dažnai 
tarpe savęs kalbasi lietuviš-1 
kai. Treiniruotojo pagelbi-j 
ninkas taipgi esąs lietuvis,! 
Red Matai iš Lawrence, | 
Mass. Kitas gabus lietuvis) 
futbolės mėgėjas esąs Anta-. 
nas Balčiūnas iš Abingtono, i 
Mass., bet jis tik šiais me
tais pradėjęs lankyti Colum-, 
bijos Universitetą.

Pažymėtina, kad jaunas 
Arturas Radvilas uoliai ru- 
pinasi ir lietuvių visuomeni-Į 
niais reikalais. Dar 17 metų, 
būdamas jau įsirašė Stough-j

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

Z. GILEVIČIUS (- 
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

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

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

PARDUODU PIGIAI.
1G0 ekerių, 90 ekerių dirbamos, 70 

gilios, ganyklos, žmona mirė, aš par
daviau gyvulius ir mašineriją. Vieta 
tuščia, kas pirks gali kraustytis rytoj 
ir gyventi. 11 budinkų, yra didelis 
Vasarinis Resortas, didelis Bass Lake, 
vanduo teka iš ežero per mano žeme. 
Viena žuvis sveria po 18 svarų. Alie
jaus yra po žeme. Aš per senas jieš- 
kotj ir dirbti. Numeris kelio 669. 
šiandien geriau kaip pirmiau. Keliai 
įntaisyti, Taxos pigios, Farmeriai 
brangiai viską gali parduot.

John Schultz
Box 46, Irons, Mich.

DIVORSAI;
« Abiem sutinkant, gaunami per vie
ną dieną. Kitaip, per 30 dienų. Kreip
tis: Box 1736, El Paso, Texas.

Parsiduoda Farma,
18% akerių ant King street, West 

Hanover. 1 ruimų stuba, barnė 50x60, 
pašiūrė, obelų, vištininkai ir įran
kiams daržinė. Turi but parduota su
tvarkyt palikimą. Kaina $2,500.

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

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI.
KAI LIETUVIAI SKĄITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidek prie šio 

didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausj ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SU V. 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. . 

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

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

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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MEILES ATOSTOGOS. Nelengva Moterims Sekti Madas.

(Novelė.) i
Mano vienas geras pažįs

tamas, Anzelmas $eiva, pri
sispyręs įtikinėjo, kad jis 
netrukus žadąs išvykti atos
togų. Ir, kas įdomu, ne pa
prastų atostogų, apie kurias 
svajoja ir sveiki, ir ligoti, 
tai meilės atostogų. Keistai 
skambėjo mano pažįstamo
jo žodžiai apie jo meilės 
atostogas, ir aš tiesiog neno
rėjau tikėti, kad Anzelmas 
ir šiuo kartu teisingai kalba.

—Tu, broliuk, ką nors su
ki, — pasakiau jam visai 
nuoširdžiai.

—Nelaimingi žmonės nie
kuomet nemeluoja ir nesu
ka, — mėgino aplinkiniu 
budu teisintis Anzelmas, 
nieko į mano pastabą neat
sakydamas.

—Gal but,— sutikau, bet 
čia pat pastebėjau: — Tik 
man rodosi, kad tu nesi ne
laimingas.

—Aš? — krūptelėjo (pri
dėkime: dirbtinai) Anzel
mas. — Kaip tu manęs ne
pažįsti ! Rodos, taip senai 
draugaujamos, esame bičiu
liai, o man vis dar netiki.

—Tu, Anzelmėli, ant ma
nęs’ nerustauk, — atsakiau 
jam nuoširdžiai. — Tau ne
tikiu ne tik aš, bet ir kiti.

—Skandalas! — riktelė
jo Anzelmas ir, apsimetęs 
rūstybe, drožė: — Kaip Čia 
išeina? Reiškia, aš esu me
lagis, ar koks velnias, jeigu 
man nieks netiki?!

—Rūstumas, brolyti tu 
mano, — ėmiau perkalbinė
ti savo bičiulį Anzelmą, — 
labai kenkia gražumui. O 
tu, jei aš vargšas neklystu, 
dėl gražumo esi tikrai jaut
rus.

—Jei vyras bent kiek gra
žesnis už velnią, tai jis yra 
labai gražus, —išdrožė man 
Anzelmas.

—Gal but, — abejotiškai 
pritariau pradedanč i a m 
nervintis bičiuliui.—Bet, ne
atsižvelgdami į šį gražiosios 
lyties išgalvotą posakį, visi 
mes stengiamės būti ir jau
ni ir gražus. O ypač apie tai 
svajoja įsimylėję. Svajoji ir 
tu.

—Tai ką!—riktelėjo An
zelmas, — tu manai, kad aš 
esu įsimylėjęs? Ką?

—Dėlto visiškai neabe
joju.

—Kodėl? .
—Todėl, kad meilės, ir 

kosulio nepaslėpsi. Kai kos
ti, tai visi girdi ir užjaučia, 
■o kai myli, visi žino ir pavy
ki i.

—Nevykęs filosofavimas, 
•karščiavosi Anzelmas.
' ’—Aš, mano tu bičiuli, 
mano tu mielas Anzelmėli,

nesigiriu esąs filosofas, ar 
koks išminčius. Kur tau! 
Esu prastutis žmogelis, mi- 
luolis, kaip ir daugelis kitų, 
ir sakau tik tai, kas man ro
dosi teisinga, sakau taip, 
1 ad suprastum. Ir tu galvok 
< pie mane, kaip sau nori, 
bet aš sakau tau akysna, ne 
i..ž akių, kad esi įsimylėjęs 
ir savo meilės nepaslėpsi.

—Pasibaigė mano meilė, 
pasibaigė. Ne,—susigriebė 
Anzelmas. — Ji man nusi

bodo. Štai kas. Nusibodo, 
įgriso.

—Pridėk dar, jei nori— 
tsiliepiau — žodį “apkar- 
o,” o aš vistiek tau netikiu.

—Netiki?
—Netikiu. Ir štai kodėl.
—Įdomu, labai įdomu.
—Ar tu, Anzelmai, kada 

ors rudenį arba žiemą bu 
ai susikūręs ugnį ir prie jos 
'ideis?
—Buvau susikūręs ir ne 

1 artą. Tai kas iš to?
—Ar šildydamasis prie 

i gnies, jutai jos nuobodu
mą? Ar noriai traukeisi nuo 
jos, leisdamasis tolyn, kur 
f plinkui buvo šalta? 1

—Nesuprantu, ką turi 
bendro ugnis su meile?

—Labai daug turi ben- 
■ ro. Istorija pasakoja, kad 
kai laukinis žmogus surado 
ugnį, jis iš naujo užgimė, jo 
gyvenimas pasidarė daug 
lengvesnis ir jis daugiau su 
ugnimi nesiskyrė. O jei ug
nis užgesdavo, nelaimingas 
žmogus ilgai pusdavo pele
nus, žarstydavo juos savo 
rankomis ir kaipgi džiaug
davosi radęs nors mažą ki
birkštėlę. Ir jei iš jos vėl su
kurdavo ugnį, buvo nepa
prastai laimingas ir jau ant
rą kartą ugniai neleido už
gesti, nes be jos savo gyve
nimo neįsivaizdavo.

—Cha, cha, cha! — nusi
juokė Anzelmas. — Iš tolo 
pradėjai. Ar nenori to pa
ties pasakyti ir apie tavo gi
riami meilę?

—Tu, Anzelmai, nors 
kartą įspėjai mano mintį. 
Tikrai norėjau ugnį paly
ginti prie meilės. Ir, tur but. 
neapsiriksiu pasakęs, kad 
jei laukiniai žmonės iš nau
jo užgimė įskeldami ugnį, 
laikų gyventojai, pasijunta- 
tai mes, jau kultūringi šių 
ką išgalvoji. Baladoji apie 

’ kažkokias meilės atostogas, 
mėgini įkalbinėti, kad tau 
meilė nusibodo, įgriso. Ne
sąmones, Anzelmai, kalbi, 
tikras nesąmones, kurių nie
kam daugiau nekartok, nes 

' žmonės iš tavęs pradės juok
tis.

—Tai ką? Tavęs, Bro
niau, paklausęs, vėl turė-

čiau grįžti prie Kristinos?
—Kam čia kalbėti apie 

grįžimą, kai tu nuo jos dar 
neatsitraukei, — pastebė
jau, žiūrėdamas tiesiai An
zelmui į akis.

Mano bičiulis (nežinau ar 
tikras) truputį susigėdino, 
netgi paraudo. Tai jau buvo 
geras ženklas, kad jis dar 
turi jausmus, tik visa bėda, 
kad apie tai nežino, o karto
ja tik kitų vyrų nuvalkiotas

Skandalu.

Čia parodytos dvi Hollywoodo aktorkos, Edith Snyder ir
Ruth Etting. Pirmoji yra skundžiama ant .$150,000 užpa- 
viliojimą svetimo vyro, o antroji yra areštuota už savo vy
ro nušovimą.

nuomones, kuriomis dažnai' 
nedovanotinu budu nu- ' 
skriaudžiame gražiosios ly
ties atstoves.

Anzelmas, valandėlę pa
kylėjęs, dar mėgino prie ma-j 
1 nęs kibti.
i —Ko gero, tu dar tiki į ro
mantišką meilę.

—Tikiu, — atsakiau drą
siai. — Ir kodėl netikėti j 
tokius gražius, kilnius daly
kus, kaip, pavyzdžiui, ro
mantiška meilė.

—Atsilikėlis, devyniolik-, 
tojo amžiaus gyventojas, — 
drebterėjo Anzelmas, net 
nepakeldamas akių.

—Visų pirma, mano mie
las, devynioliktojo amžiaus 
negalima žeminti ir niekin
ti, nes tai yra gražiausias 
žmonijos gyvenimo laiko
tarpis. Tai viena. Kas dėl 
atsilikėlio, tai nesiginu, kad 
biauriuosi musų laikų su- 
brutalinta ir cinizmu ap
gaubta meile, kurią ir pats, 
kaip matau, norėtum ado
ruoti. Toksai reiškinys, ma
no mielas Anzelmel, mums, 
vyrams, garbės nesudaro. 
Pats pagalvok. Esi įsimylė
jęs Kristiną, esi mylimas ir 
štai nežinia iš kur užeina 
duras galvon bėgti nuo mei
lės, bėgti nuo gyvybės šalti
nio į tuštumą. Ir tai vadini 
meilės atostogomis.

—Tinkamesnio pavadini
mo nerandu, — pasigyrė 
Anzelmas.
me antrą kartą užgimę, kai 
patiriame meilės galybę. 
Tuo tarpu tu, negeras žino,

—Gali jį užpatentuoti. 
Musų amžiuje gal kas nors 
ir įsigytų, nore aš, atsilikė
lis, abejoju. O tavo vadina
mąsias meilės atostogas aš 
apibudinčiau tiksliau.

—Įdomu.
—Tai yra, Anzelmėli, nei 

mažiau, nei daugiau, kaip 
tik nepribrendimas prie 
meilės, stoka vyriškumo.

—Ką?—šoko iš vietos 
Anzelmas — Ką? Pamaty
si, kad klysti. Pamatysi!

—Rėkt viešoje vietoje ne
dera, — ėmiau raminti savo 
bičiulį. — Jei nori ką pasa-

i kyti, sakyk ramiai, nesikarš-! 
čiuodamas, nerėkdamas. Aš j 
juk nekurčias. Girdžiu labai! 
gerai.

Dar norėjau šį tą savo bi
čiuliui Anzelmui pasakyti,' 
bet jo jau nebuvo. Išnyko, 

j kaip kamparas, netgi nepa- 
i stebėjau, šelmis, ir neatsi- 
. sveikino.

* * *
Esu tikras, kad skaityto

jai norėtų sužinoti, kaip An- j 
zelmas pasielgė. Aš tai ži- i 
nau iš pirmų šaltinių, tik 
abejoju, ar verta rašyti. 
Mat, gaila bičiulio Anzel
mo, kuris nuo to pasikalbė
jimo manęs vengia iš tolo. 
Gėdinasi žmogelis. Kągi 
padarysi! O kai netrukus 
klebonas iššaukė Anzelmo 
Šeivos ir Kristinos Verpsty- 
tės pirmąjį užsaką, tikrai 
norėjau nerašyti visos šios 
istorijos. Bet paskui pamo
jau ranka ir sakau:

—Tegul jau mano perei
na. B. Girinis.

“Musų Mintys.”
KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

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

Madų pasaulis šiandien pilnas visokių paikybių. Madų magazinuose ir krautu
vių languose matome smailias plunksnuotas skrybėlės, peteliškių sparnais pa
puoštus čeverykus ir daugybę kitokių nesąmonių. Darbo ar biznio merginai 
bei moteriškei tačiau nėra reikalo tų madų paisyt. Čia mes parinkome tris kos-
tiumus, kurie yra gana gero skonio ir gali atitikti visoms progoms. Iš kairės 
parodytas kostiumas geriausia tinka merginoms eit į darbą arba ofisą. Vidury 
—išeiginis kostiumas. Dešinėj—sporto tikslams.Moterims Pasiskaityt

T ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
 M. MICHEJ-SONIENĖ. ~ 

MASSACHUSETTS VAL-1 “RAUDONŲJŲ” NAIK1N----------------------------------------  . TQJA PRALAiMĖJ0 
RINKIMUS.

Miss Sybil Holmes buvo 
pirmutinė moteriškė pate
kusi į Massachusetts valsti- 

dymą valdžios įstaigose, jos senatą. Bet išauklėta re- 
Tas buvo daroma merginų' akcinėj republikonų dva- 
naudai. Buvo aiškinama,) _ _ ... _______
kad darbas yra daug reika- žangaus darbininkų judėji- tiekalą. 
lingesnis merginoms, negu mo, todėl ilgai nelaukdama 
moterims, nes moterys turi pradėjo kovą prieš “raudo-’ 
vyrus, kurie gali jas užlai- najį pavojų,” kaip tas pasa
kyti, o merginoms reikia pa-' kiškas Don Kišotas prieš vė- 
čioms rūpintis savo pragy-ijo malūnus. Iš to, kad žmo- 
venimu. Todėl ištekėjusi nės išrinko ją į senatą, ji 
moteris neprivalo valdžios suprato, kad dabar jos pa- 
įstaigoj dirbti, kuomet mer- reiga yra 
gina neturi darbo. įninku

Žinoma, tame yra daug 
tiesos. Nes dažnai būdavo 
taip, kad politikieriai pa
skirdavo geriausia apmoka
mas tarnybas savo žmo
noms, kurios galėdavo ir be 
to gyventi, o merginos vaik
ščiodavo be darbo.

Bet, antraip vertus, yra 
daug moterų, kurių vyrai 
nieko neuždirba, arba už
dirba negana, kad galėtų 
užlaikyti šeimynas. Šitokiais 
atvejais moteriai tenka rū
pintis šeimynos užlaikymu. 
Ir šitokiais atvejais mote
rims darbas gal reikalinges? 
nis, negu merginoms. Todėl 
moterys ir kovojo, kad 
joms nebūtų atimta teisė 
dirbti valdžios įstaigose. 
Kai Massachusetts legisla
ture j buvo svarstomas bilius 
prieš moterų samdymą, tai 
prieš jį daug kovojo ir advo
katė Šalnienė, atstovauda
ma Profesionalių Moterų 
Draugiją.

Kai legislaturoj moteiys 
pralaimėjo, tai buvo viltis, 
kad tas bilius bus atmestas 
fererendumu, t. y. visuotinu 
balsavimu per rinkimus šį 
rudenį. Mat, moterims pa
vyko pavesti šį klausimą re
ferendumui išspręsti.

Bet jos pralaimėjo ir čia. 
Nes didžiuma balsuotojų 
balsavo, kad moterys, kurių 
vyrai dirba, nebūtų prie val
džios darbų samdomos.

Šitas nutarimas tačiau da
ro išimtį toms moterims, ku
rių vyrai nedirba, kaip ir 
toms, kurios kad ir yra ište
kėjusios, tačiau su savo vy
rais negyvena, arba kurių 
vyrai jau mirę.

STIJOJ MERGINOS LAI-1 
MĖJO PRIEŠ MOTERIS, j

Massachusetts valstijoj 
jau kelinti metai buvo veda
ma kova prieš moterų sam-

Ryžių košė.

Užpilk kruopas šaltu van
deniu ir tegul pamirksta va
landą. Tą vandenį nupilk, 
užpilk šviežio ir pavirink 
ant lėtos ugnelės, iki ryžiai 
pasileis. Dažnai pamaišyk, 
kad neprisviltų. Kai suvirs, 
vandenį nukošk ir pertrink 
ryžius per drušliaką. Į tą ko
šę įpilk pieno, 'pasudyk, už
kaisk lengvai, įdėk sviesto 
—ir košė bus gatava. Ją ga
lima valgyt vieną ir galima 
duot kaip priedą prie vištie
nos. Labai geras priedas.

Sriuba iš avienos.
Nupirk apie 2 svaru avie

nos prie kaulų, nuo pirma
galio, nuplauk karštu van
deniu, užpilk šaltu vande
niu ir lengvai užvirink, kad 
putos susiringtų ant vir
šaus. Tuomet visą tą vande
nį nupilk; tuo budu bus iš
imtas iš mėsos avies prakai
to kvapas ir visos putos išsi
mes. Užpilk porą kvortų 
šviežio vandens ir užkaisk 
iš naujo. Dabar jau įdėk 
svogūną, pipirų, pasudyk, 
įdėk porą morkų ir virink 
kol išvirs. Mėsą galima val
gyt atskirai kartu su sriuba.

Kas Mums Rašoma
Patinka žinios iš Lietuvos.

Aš esu jau senas žmogus, 
1939 metų 4 kovo sukaks 

,man 77 metai, bet “Keleivį” 
vis dar skaitau ir jis man la-i Valgyt galima karštą ar- , . ... . ,

ba šaltą, užpylus smetonele ^ai P?{'1I?^at T ^ac Paduoda 
arba su aiskrymu. Duodant ?au£ ziniIi ^Lietuvos. Skai- 
prie pietų kaip dezertą, pa
tartina duoti karštą.

Spirginti obuoliai.

j Paspirgink sūdytų lašinių 
(fat pork), spirgius išimk, o 
į karštus taukus sudėk ne
plonai rypkėmis suraikytų 
obuolių, tik nenulupk žie
vės. Paspirgink juos, kol iš-

Tydamas randu daug atsiti
kimų iš man žinomų kaimų, 
kur aš pats esu buvęs. Taigi 
lai gyvuoja musų 
vis!”

Kelei-
Chas. Stačiokas, 

Forest City, Pa.

Linki “izmams” pasisekimo.
Canadian Pacific gelžke- 

lio kompanijos prezidentas
keps. Jie tinka kaip priedas ■ pareiškė, kad jis linki Rusi-

. . . prie bet kokios keptos me- Jab Italijai ir Vokietijai ge-
j šioj, ji negalėjo pakęsti pa- £Os. Be to, jie pagražina pa- Hausio pasisekimo, nors tų

ji

Obuoliai su kiaušiniais.
Nulupk 4 obuolius, iš

gręžk sėklas ir sudėk į apy- 
gilią keptuvę. Paskui išplak 
2 kiaušiniu su painte pieno, 
įdėk du puoduko trečdaliu 
cukraus ir užpilk ant obuo
lių. Ant viršaus pabarstyk 
muškatinio riešuto (nut
meg). Kepk lėtam karšty. 
Tai bus puikus pudingas.

Sago kaip dezertas.

I šalių santvarkoms jis ir ne
pritaria. “Aš esu vienas iš 
tų,” jis sako, “kurie bepri
taria komunizmo teorijai, 
bet linki komunistinei Rusi
jai gerovės. Aš sakau tai dėl 
to, kad didžiausios valsty
bės skurdas ir nelaimė ne
gali duoti pasauliui nieko 
gera. Bet jos progresas ir 
laimėjimai reikš gerbūvį ir 
kitoms valstybėms.”

Kanadietis.

išnaikinti darbi- 
ardomają veiklą,” 

pažaboti darbininkų unijas 
ir apsaugoti Amerikoje 
“šimtaprocentinį ameriko- 
nizmą.” Ji turbut tikėjosi 
šituo budu labai įtikti savo 
rinkikams.

Bet Štai, pereitą sąvaitę padaromos iš palmu krak ka pilna sujaudinimo. Su paveik^ 
atejo nauji rnikimai ir Miss ^olo J()s parsi(įuoda visose lais~ Raina ................V-V-506,
Sybil Holmes tapo.rinkikų, krautuvėse1 ir vartojamos LIETUVIŲ LAISVĖS MY- 
sumusta. Nors pereitą savai- > • .J i itmrrNiir nDAnriiA
tę Massachusetts valstijoj 
rinkimus laimėjo republiko- 
nai, o ji taipgi republikonė, 
tačiau ją sumušė demokra
tas, Edward Mullowney. 
Tai buvo labai įdomus reiš
kinys, nes iš to distrikto, ro
dos, iki šiol da nei vienas 
demokratas į senatą nebuvo I 
išrinktas. Kitaip šito išaiš
kinti negalima, kaip tik tuo, 
kad piliečiams įgryso p-lės 
Holmes fašistiška politika 
prieš demokratiją. Ji nie
kam nepripažino žodžio ir 
minties laisvės, tik sau ir sa
vo plauko “šimtaprocenti
niams patriotams.’’

Šita atžagareivė nesitikė
jo, kad piliečiai suduos jai 
šitokį smūgį.

Gulivero Keliones į Nežii 
mas Šalis.

Sago, tai tokios kruopos, i ( Labai giaži ir interesinga apyšh- 

molo. Jos parsiduoda visose 
;krautuvėse ir 1 
daugiausia pudingams, o 
kai kada ir sriuboms. Išvir
tos jos persišviečia )<aip 
Stiklinės. IŠ lU galima pada- A. Bilvinskas — pirmininkas, 

• - i • 711 — 8-th St., Waukegan, m.ryti daug gardžių ir švelnių Jos Mačiulis — pirm.' pagelbininkas, 
valgių. Geras yra sitoks de-! ------ ~ — •
žertas: pamirkyt puoduką 
sago kruopų šaltam vande
ny apie valandą laiko; tuo
met nukošt, užpilt šviežiu 
vandeniu ir pavirini ant lė
tos ugnelės iki suvirs. Išpilt 
į bliudą, kad atauštų; pa- 
barstyt cukrum ar druska, 
kaip kam patinka, ir užpilt 
vynu. Šis dezertas paduoda
mas prie pietų, kaip pasku
tinis patiekalas.

LĖTOJ U DRAUGIJA 
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1933 METAMS.
. Bilvinskas — pirmininkas, ,, į i
711 — 8-th st., Waukegan, Ill.. / 1 «i • - • i A
906 Prescott St. Waukegan. 1IL 4

Suzann Gabris—nutarimų rast. 7
730 McAlister ave., Waukegan. Ju.

Emilija Kernagis—turtų rašt.
720 Vine Place, Waukegan, Ill. '

K Vaitiekūnas — kasierius.
726 — 8th St., Waukegan, lit <

Petraitis,j.

D.

VALGIU GAMINIMAS.

Obuoliai tešloj. . ..
Obuolius nulupk ir sėklas 

išgręžk. Iškočiok tešlos bly
ną kaip pajui. Padėk ant jo 
obuolį, apibarstyk cukrum 
su cinamonu, užriesk blyno 

; kraštus viršum ir suspausk, 
taip kad obuolys butų ap
gaubtas tešla. Padėk keptu- 
vėn, kuri turi but gerai iš
tepta sviestu ar taukais. Pa
daryk tą patį su visais obuo
liais ir įkišk keptuvę į vidu
tiniškai karštą pečių. Tegul 

įkepa, iki obuoliai iškeps.

j No. 46. Lapkričio 16 <1., 1938 rI KAS GIRDEI
I (Nuo musų korespondent

KAI PADUKSTU, TAI 
MAN VISTIEK: KERTU, 

KAM PAKLIŪVA.
Spalių 18 d. Mariampolė: 

Apygardos teismas nagrinė 
jo J.Šimokaičio bylą už mu 
štynes Juozo Krušinsko res 
torane. Vieną vakarą Šimo 
kaitis su draugais gėrė deg 
tinę Krušinsko restorane 
Ten užėjo broliai Balsiai 
bėk įgėrę ir pareikalavo i 
šeimininko duot bargan deg 
tinęs. Restoranininkas atsi 
sakė patenkinti jų reikalą 
rimą tuomet jie kreipėsi 
geriančius, daužydami pei 
iin stalą, suolus ir kt. Ręsto 

. rano savininkas, norėdama 
išvengti galimo skandale 

jrisus išprašė lauk, kur įvyki 
1 muštynės: Balsiai užpuoli 
Simokaitį, kuris gindamasi 
fmogė Vincui Balsiui pasi 
taikiusiu kauptuku. Tuo tai 
pu iš restorano išėjo Simo 
kaičio draugas Mackavičius 
kuiis nustebo, pamatęs gu 
Imti Balsį. Tačiau Simokai 
tis jo nepažinęs ir jam smo 
$s kauptuku, sunkiai suža 
Mamas galvą. Vėliau Mac 

jievičiui Simokaitis atsipra 
Mamas aiškinosi, kad ka 
jis įdukstąs, tai jam vistiek 
kertąs kam pakliūva...

Byloj figūravo daug liu 
takų. Apygardos teismą 
Joną Simokaitį nubaud 
pusantrais metais s. d. kalė 
jmo su pasekmėmis. Nu 
«ntėjęs Mackevičius prie 
,’eismą susitaikė su Simokai 

iiu, ir jo civ. jieškinys nebu 
to svarstomas.

GĖRĖ, KAIP BROLIAI, 
MUŠĖSI, KAIP PRIEŠAI
P.'Labanauskis, kuris gy 

vena ties Šeštokais, Manam 
polės apskrity, pardavęs cu 
krinius runkelius sukviet 
gimines ir pažįstamus pa 
įurkšnoti naminjo alučio i 

i'aašnekėti. Prie, alaus atsi 
io ir degtinės, o tarp kvie 
į svečių atsirado nekvies 
itKunickas, kuris buvę 
Įnimtas kaimyniškai nuc 
širdžiai, bet kuo daugiau ge 
ii, tuo dažniau griežė dar 
Ėnis, pykdamas, kad jį kai 
Hynai pamiišo pakviest 
kaip kitus svečius. Tai nepa 
tiko Labalaukiui, taip pa 
gerokai išgėrusiam, kuri 

, ?areikalaVo neprašytą i 
. priekabių jieškantį sveči 
® iš kur atėjus. Kunicka 
spaklausė, o smogė Laba 
kukiui krūtinėn. Įvyko muš 
ijjiės, .Ląbalaukis parmuš 
fonicką,-apdaužė, apspai 
iėir,pagriebęs kastuvą sme 
fė per kojas, padalydama 
®kų sužalojimą. Dabar š 
tibylą nagrinėjo apygarde 
eismas, kuris patenkin 
unicko civ. jieškinį 265 1 
lirLabalaukį už mušimą: 
mėn. kalėjimo lygtinai.

KaHCH Globojai:
D. , Lauraitis. -
Knygiai:

K. Ambrazunns. .
Maršalkos:
J. Jarušaitis.

Lauraitis,

RukštaLs,
Susirinkimai buna paskutinį nedčl- 

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

P.

SVEIKATA
' TAI nmEI.fiS SVARBOS VEIKATAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės) žinios IS Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

ŪKININKAI VĖL NE
GAUNA MALKŲ.

Skapiškio miestely, Re 
šiuo apskrity, anądien bt 

‘o viešas miško pardav 
ta. į pardavimą privažii 
'onfemaža ūkininkų. Vi 

i »rėjo nusipirkti miško, be 
• P maža tebuvo varžytu 

lems paskirta. Esant dau 
prkėjų, buvo smarkiai vai 
ioniasi. Vietoj nustatyti 
’ąldiškos kainos 160 liti 
išvaržė iki 250 litų ir dai 
tau. Miško maža, neužtei 
a ūkininkų reikalams, o d 
tiek jo sudegina pieninė 
feme viešo miško pardav 
Nesmarkiai varžėsi Skapi 
tio pieno perdirbimo b-v< 
“Aušros” pareigūnai ir mi 
b) užpirko už maždai 
1,000 litų.

AVINAS UŽMUŠĖ 
VAIKĄ.

Audros kaime, Rokišk 
apskrity, avinas užmušė uk 
tuko I. Dabregos 4 me 
amžiaus vaiką.
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE (
ii (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos L&ikraičių.)

Geografijos Dabar Painiausia Mokslas.

KAI PADUKSTU, TAI | SKAPIŠKIO VALSČIUJE 
MAN VISTIEK: KERTU, I

KAM PAKLIŪVA. I
Spalių 18 d. Mariampolės 

apygardos teismas nagrinė
jo J. Šimokaičio bylą už mu
štynes Juozo Krušinsko res
torane. Vieną vakarą Šimo- 
kaitis su draugais gėrė deg
tinę Krušinsko restorane. 
Ten užėjo broliai Balsiai, 
kiek įgėrę ir pareikalavo iš 
šeimininko duot bargan deg
tinės. Restoranininkas atsi
sakė patenkinti jų reikala
vimą, tuomet jie kreipėsi į 
geriančius, daužydami pei
liu stalą, suolus ir kt. Resto
rano savininkas, norėdamas 
išvengti galimo skandalo, 
visus išprašė lauk, kur įvyko 
muštynės: Balsiai užpuolė 
Simokaitį, kuris gindamasis 
smogė Vincui Balsiui pasi
taikiusiu kauptuku. Tuo tar
pu iš restorano išėjo Simo- 
kaičio draugas Mackavičius, 
kuris nustebo, pamatęs gu
lintį Balsį. Tačiau Simokai- 
tis jo nepažinęs ir jam smo
gęs kauptuku, sunkiai suža
lodamas galvą. Vėliau Mac
kevičiui Simokaitis atsipra
šinėdamas aiškinosi, kad kai 
jis įdukstąs, tai jam vistiek: 
kertąs kam pakliūva...

Byloj figūravo daug liu
dininkų. Apygardos teismas 
Joną Simokaitį nubaudė 
pusantrais metais s. d. kalė
jimo su pasekmėmis. Nu
kentėjęs Mackevičius prieš 
teismą susitaikė su Simokai- 
Čiu, ir jo civ. jieškinys nebu
vo svarstomas.

BOMBA UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Skapiškis, Biliūnų kai- j 
mas. Ariant šio kaimo pie- į 
/as rasta Didžiojo karo gra- į 
nata. Radę šią granatą ūki-! 
linkai mėgino iššauti užku- 
us ugnį, bet ugnyje grana- 
a nesprogo. Vienas jaunas 
vyrukas ją pasiėmė ir parsi- 
lešė į savo namus. Tačiau 
le jam buvo lemta mirti,1 
iet jo tėvui, Antanui Klin- 
;ai. Jis tą granatą pasiėmė 
š po paklėtės ir tur but mė- ( 
,ino išardyti. Tik staiga pa- 
igirdo smarkus sprogimas 
r Antanas Klinka vietoje 
juvo užmuštas. Jo kūno da
lys ištaškytos. Liūdi jo kai-i 
nynai netekę gero žmo-' 
raus, liūdi šeima, netekusi 
brangaus tėvo.

šis vaizdelis parodo geografijos pamoką vienoj Paryžiaus mokykloj. Ant sienos matyt 
pakabintas jau naujas Europos žemėlapis. Mokytojas aiškina vaikams, kad miestai, ku
rie nesenai buvo Austrijoj ir Čekoslovakijoj, šiandien jau Vokietijoj.

“VAIKELIO JĖZAUS” ĮSTAIGOJE 
PRAKTIKUOJAMA INKVIZICIJA.

i Už vaikų kankinimą 4 kle- 
I rikalai atsidūrė teisme.

VARNIŲ RABINAS PER 
PAMALDAS SUSIMUŠĖ 
SU SAVO IŠKALOS KO

MITETU.
Netik Amerikos lietuvių 

kunigai mušasi su parapijų 
Sako komitetais už pinigus, bet 

’ mušasi ir žydų rabinai Lie-

GĖRĖ, KAIP BROLIAI, 
MUŠĖSI, KAIP PRIEŠAI.

P/Labanauskis, kuris gy
vena ties šeštokais, Mariam- 
polės apskrity, pardavęs cu
krinius runkelius sukvietė 
gimines ir pažįstamus pa
gurkšnoti naminio alučio ir 
pasišnekėti. Prie, alaus atsi
rado ir degtinės, o tarp kvie
stų svečių atsirado nekvies
tas Kunickas, kuris buvęs 
priimtas kaimyniškai nuo
širdžiai, bet kuo daugiau gė
rė, tuo dažniau griežė dan
timis, pykdamas, kad jį kai
mynai pamiršo pakviesti, 
kaip kitus svečius. Tai nepa
tiko Labalaukiui, taip pat 
gerokai išgėrusiam, kuris 
pareikalavo neprašytą ir 
priekabių jieškantį svečią 
eiti iš kur atėjus. Kunickas 
nepaklausė, o smogė Laba- 
laukiuį krūtinėn. Įvyko muš
tynės, Labalaukis parmušė 
Kunicką, apdaužė, apspar
dė ir. pagriebęs kastuvą smo
gė per kojas, padarydamas 
sunkų sužalojimą. Dabar ši
tą bylą nagrinėjo apygardos 
teismas, kuris patenkino 
Kunicko civ. jieškinį 265 li
tų ir Labalaukį už mušimąsi 
6 mėn. kalėjimo lygtinai.

ŪKININKAI VĖL NE- 
”• GAUNA MALKŲ.

Skapiškio miestely, Ro
kiškio apskrity, anądien bu
vo viešas miško pardavi
mas. Į pardavimą privažia
vo nemaža ūkininkų. Visi 
norėjo nusipirkti miško, bet 
jo maža tebuvo varžyty
nėms paskirta. Esant daug 
pirkėjų, buvo smarkiai var
žomasi. Vietoj nustatytos 
valdiškos kainos 160 litų, 
įsivaržė iki 250 litų ir dau
giau. Miško maža, neužten
ka ūkininkų reikalams, o da 
kiek jo sudegina pieninės. 
Šiame viešo miško pardavi
me smarkiai varžėsi Skapiš
kio pieno perdirbimo b-vės 
“Aušros” pareigūnai ir miš
ko užpirko už maždaug 
4,000 litų.

XPIE MERKINĘ NUSIŠO
VĖ DU ŪKININKAI.
Merkinė. Spalių 3 d. Bu

konių kaimo laukuose iš 
irauningo nusišovė Raiti- 
aihkų kaimo Br. Kukau- 
kas, 21 m. amžiaus. !

žudėsi dėl meilės. Jis ir šo- 
/ėsi ant savo mylimosios K’voje. 
laukų, bet tuo tarpu jo žu- 
lymosi priežastis nėra vi- , . - - - 
iškai aiški. Kukauskas bu- PeL pa„mį^JU_S™y’ 
/o persišovęs kairijį petį ir 
kulipka neišėjo antroje pu
sėje, todėl jis turėjo gana il
gai kankintis, kol pakelyje 
vežamas arkliais į Merkinę 
mirė.

Spalių 5 d. Piliakalnio 
kaime nusišovė iš braunin
go Butrimiškių kaimo, Alo
vės valse., gyventojas Sla
vinskas. Šio piliečio žudy- 
mosi priežastis yra tokia. Jie 
turėjo ūkį, įsiskolino kaž
kaip Z-kui ir šis iškėlęs var
žytines jų ūkį nusipirkti. Da
bar S-kas keršydamas už tai 
šovė tą pirkėją ir manyda
mas, kad jį nušovė, atbėgęs 
Piliakalnio kaiman pas gi
minaičius pats save nusišo
vė į galvą. Tas pirkėjas bu
vo tik lengvai kulipkos į- 
drėkstas, bet kadangi jis 
nuvirto, kai jį šovė, tai S-kas 
manė, kad jį nužudė. Sla
vinskas buvo dar jaunas, 
nevedęs.

Štai, Varniuose žydų si
nagogoj šiomis dienomis ra-

sė su savo parapijos seniū
nais už pinigų kontroliavi
mą. Į tas muštynes teko net 
policijai Įsikišti ir protokolą 
surašyti. Rabinas padavė 
skundą net švietimo minis- 
teriui.

PAVOJINGAS GAISRAS 
LIUDVINAVE.

Spalių 19 d. rytą nežinia 
dėl kokios priežasties Liud
vinave užsidegė pil. Radze
vičiaus tvartas. Visas Liud
vinavo miestas atsidūrė di
deliame pavojui, o ypatin
gai centrinė gatvė, valsčiaus 
savivaldybė ir naujai pasta
tyti šaulių namai. Nusigan
dę gyventojai jau buvo be
gabeną smulkesnį invento
rių, gyvulius ir kitką į sau
gesnę vietą.

Bet gaisrą pasisekė likvi
duoti ir didelių nuostolių 
nepadaryta.

Šiomis dienomis Kaune 
, pabaigtas tardymas dėl ink
vizicijos Vaikelio Jėzaus 
draugijos prieglaudoje. Už 
vaikų kankinimą tardytojas 
patraukė teisman šiuos kle
rikalus: Joną Ženauską, 
Vaikelio Jėzaus amatų mo
kyklos mokytoją, Joną Len- 
kevičių, Vaikelio Jėzaus 
draugijos prieglaudos ūkio 
vedėją, Vladą Pelriuną ir 

I Vaikelio Jėzaus draugijos 
amatų mokyklos šaltkalvys- 
tės instruktorių Adomą 

i Paulauską.
Tos bylos turinys toks:
Pereitą vasarą Vilijam

polės gyventojo Jono Že
nausko prapuolė trys veisli
niai šuniukai. Vieną dingu
sių šuniukų rado Vaikelio 
Jėzaus draugijos prieglau- 
jdos vaikai, Jurgis Vaitavi- 

■ Įčius ir Pranas Kavaliauskas.
’ , kad šu

niuką radę, Ženauskas tuo 
namuose !ne^kėj° ir teigė, kad visus

liti laidoj praneša, kad Ka-' “Naujo Pasaulio” redakci- alde taĮ P}*anpė
zys Pocius, amerikietis lie- ja. Šiuo butu redakcija ne- 
tuvis, kuris Kaune, prie ge- buvo patenkinta, o geresnį 
ležinkelio stoties, turėjo gavusi, savininkui pažadėjo 
“Lozanos” viešbutį, šiomis j; ;-i- n-.T-i. z-_
dienomis pardavė jį už 175,- buto dar neapleidus, 
000 litų savo dėdei, Stasiui įlinkas jį i’ 
Pociui, kuris taip pat yra 
buvęs Amerikoje, ir paėmė 
visus pinigus.

Potam Kazys Pocius par
davė tą patį viešbutį, tik jau 
nebe savo dėdei, o tūlam 
Dargini už 150,000 litų ir iš 
jo paėmė visus pinigus. Pa
kol Dargis apsižiūrėjo, Ka
zys Pocius jau išvažiavo 
Amerikon.

ŽMOGUS GYVENA KAM- Nors vaikai teigė, 
BARY BE DURŲ. įninką radę, 

. Panemuniškio L..™,™,,. . . - . -.. .
Lietuvos Žinios” 22 spa- Kaune nuomavo butą buv. ^ris suniu^us varnai pavogė. 

___________________tz„ iženauskas apie tai pranese 
.Vaikelio Jėzaus prieglaudos 
vedėjui Kamantauskui, ku
ris pažadėjo dalyką sutvar- 

jį apleisti. Redakcijai šio Mi. Negavęs atsakymo Že- 
■ • - savp nauskas vakare atėjo pats 

J išnuomavo tūlam '?as. ,vedėJ>. Kamantauską 
i žydų tautybės siuvėjui ir iš ?uniu^V dingimo reikalu, 
jo gavo už kelis mėnesius i Buvo pradėta šuniukų 
pirmyn nuomą. Siuvėjas, ne-1 dingimas aiškinti. Į Kaman- 
galedamas iškrapštyti re- į tausko buto prieangį atsive- 
dakcijos, savo mantą hj dė prieglaudos vaiką Vaita- 
dirbtuvę susikraustė pro vičių ir reikalavo prisipa- 
langą į greta^ nuomojamo j ginti. Išsigandęs vaikas pa
būto esantį tuščią kambarį, reiškė nuomonę, kad šuniu-

AMERIKIETIS KAUNE 
PARDAVĘS SVETIMĄ 

VIEŠBUTI.

kuriame ir apsigyveno.
Nors “N. Pasaulio” re

dakcija likvidavosi ir susto
jo ėjęs laikraštis, bet jo lei
dykla patalpos neužleidžia. 
Siuvėjas laipioja pro langą, 
taip jis priiminėja ir savo 
klijentus, žodžiu, gyvena

UŽSIMANĖ PATIRTI,
KIEK YRA LIETUVOJ

ŽYDŲ ŪKININKŲ.
Lietuvos žydų tarpe susi- kaip paukštis inkilėly, 

i lipinta sužinoti, kiek yra •<xr pacaulio” 1 ‘ 
žydų ūkininku ' Lietuvoje. už buto IluultlIlc
Jam leikalui sudalyta žydų iškelta byla. Teisman stojo lauskas 
agronomų sekcija, kuriai buvęS --- -...................
priklauso agronomai Kelzo-|~ "

“N. Pasaulio”

kus gal paėmęs prieglaudos 
auklėtinis Turonis, dirbąs 
Kapulskio kepykloje.

Ženauskas ir Lenkevičius 
nuėję į tą kepyklą, kur dir
bo Turonis, ir atsivedė jį į 
prieglaudą. Kamantausko 
bute Turonis buvo kvočia- 

imas, o prieangy kamantinė-
leidyklai jamas Vaitavičius. Prie ka- 

neapleidimą buvo mantinėtojų prisidėjo Pau- 
j 1_  Bekamantinėjant

, , .z . , - UK. P.” redaktorius Lenkevičius kelisyk Vaita-
])i įklauso agi’onomai Kelzo-1 Račkauskas, bet kadangi jis vičiukui sudavė kumštimi, 
9as’. Uhhskis, Robinzonas, neturėjo įgaliojimų leidyklą Petrunas grasino diržu, o 
Hirsavicius ir Rosemas. To- atstovauti, teismas bylos na-(ženauskas sako, kad diržas 
ji sekcija nusistačiusi ištirti igrinėjimą atidėjo. Kol byla niekis—reikia susirasti ryk- 
esamų Lietuvoje žydų ūki- išsispręs, šaltis pro langą štę ir mušti per šlapią sku- 

laipiojantį siuvėją iškraus- durą.
tys. Taip žmonės Kaune |

i inkviziciją buvo atvestas 
antras vaikas — Kavaliaus- 
kutis, bet tam pavyko iš
trukti.

Bemušant Vaitavičiuką, 
Ženiauskas- atsiminė, kad 
anksčiau dingusi jo paklo
dė, tai spyrė Vaitavičiuką 
ii- prie paklodės prisipažin
ti. Vaitavičiukas mušamas 
uareiškė, kad paklodę gal 
žinąs prieglaudos vaikaš— 
Mažeika. Tuojau buvo at
vestas Mažeika, kuris tokiu 
oat budu buvo nuplaktas. 
Bet Mažeika ir nuplaktas 
neprisipažino.

Paskui Lenkevičius vai
kus nuvedė į prieglaudos 
virtuvę ir liepė juos paval
gydinti, nes Vaitavičiukas 
nuo priešpiečių ligi vėlybos 
nakties buvo nevalgęs.

Be to, Lenkevičius palie
pė kitiems prieglaudos vai
kams pakaitomis saugoti, 
kad nuplaktieji vaikai iš 
prieglaudos nepabėgtų. Ta
čiau nežiūrint stiprios sar
gybos, vienai tarnaitei pa
dedant, rytojaus dieną Vai
tavičiukas iš prieglaudos 
pabėgo pas motiną, gyve
nančią Kaune.

Sužalotas vaikas buvo 
parodytas miesto gydytojui, 
kuris konstatavo žaizdas ii 
smūgius.

Teismo medicinos apžiū
rėjimas buvo padarytas vie
nuoliktą dieną po inkvizici
jos, bet vistiek rasta muši
mo žymių. Be to, gydytojas 
pripažino, kad kūno sužalo
jimo būdas kankinančio po
būdžio: Todėl tie keturi 
“modemiški pedagogai” ir 
sodinami Į kaltinamųjų suo
lą- 
Tikėjimų Istorija. Parašė P. 1). Chan- 

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

SKUODO-YLAKIŲ VIEŠ
KELIS VIS DA BE TILTO.

Šios vasaros pradžioje 
važiuojant iš Ylakių į Skuo
dą (maždaug 4-tame kilo- 

■ metre nuo Skuodo) buvo 
nugriautas senas tiltas ii 
pradėtas statyti naujas per 
upelį, kuris ėjo skersai 
Skuodo-Ylakių vieškelio. 
Per vasarą žmonės važiuo
davo per kiek toliau esančią 
brastą. Bet dabartiniu metu 
jau tvinsta, per brastą išva
žiavimas neįmanomas. To
dėl teks važiuoti aplinkui, 
padarant apie 8 kilometrų 
vingio dėl perilgai užsitęsu- 
sios tilto statybos. Statyba 
vietos gyventojus gerokai 
pavargino.

KAMAJUOSE BUVO DI
DELIS TURGUS.

Per “Ražančavos” atlai
dus šį rudenį Kamajuose 
buvo labai didelis turgus. 
Ypač daug buvo suvesta ar
klių parduot .,

Svėdasų valsčiuje, Rokiš
kio apskrity, šį rudenį jsėti 
žiemkenčiai rugiai jau sužė
lė ir labai gražiai išrodo.

ninku ir daržininkų būklę ir 
taip pat surasti galimybės 
kuriuo nors požiūriu plėsti 
žydų tarpe daržininkystę ir, 
kiek galima, ir platesni že
mės ūki.

ŽMOGAUS SVEIKATA 
IR LINKSMYBĖ

Yra pagal supratimų ir išpildymų 
gyvenimo tikdo. Nesveikata, nelinks- 1 
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 padėjimo. Kaip suprasit sa
vo gyvenimo klaidas, bus lengva iš
pildyti jus aukščiausį geidavimų ir S 
Įgyti sveikatų ir linksmybę. (52) | s

JOS. MATUKAITIS, BP. D.,
377 South St.. . .BRISTOL. CONN. K

SUDEGĖ TVARTAI.
Raseinių apskrity, Gir

kalnio valsčiuje, Liucnavc 
kaime vidurnaktį iš nežino
mos priežasties užsidegė 
Juozo Bartkaus tvartai Ii 
daržinė, kurioje buvo su
krautas visas pašaras (dobi
lai ir šienas).

vargsta del butų stokos.
Ženausko pasiūlymas bu

vo priimtas: Petriunas pa
plovė karklą, jį į dalis su-

KAUNE TROKAS ĮKRI- skaldė, suskaldytas dalis su-
TO Į NEMUNĄ.

Kauno keleivių prieplau
koje atbulas įkrito nuo kran
tinės į Nemuną “Neries” 
b-vės trokas. Troko paskuti
nieji ratai atsirėmė į Nemu
no dugną, o pirmutinieji pa
siliko kaboti ant krantinės.

Tą patį vakarą trokas 
vargais negalais iš Nemuno 
buvo ištrauktas.GRAŽIOS EILĖS, DAINOSIR BALADOS

dėjo į vytinį, atsinešė drus
kos, Vaitavičiuką apnuogi
nę, apnuogintą vietą užden
gė šlapiu skuduru, ant sku
duro užpylė druskos ir pra
dėjo vaiką plakti. Ženaus- 
kas vaiką laikė, o Petriunas 
plakė. Plakė tol, kol vaikas 
pažadėjo šuniukus surasti. 
Lenkevičius ragino vis dau
giau pridėti ir smarkiau kir
sti, o Paulauskas egzekuci
jos metu laikė duris.

Nuplakus Vaitavičiuką,

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilpti) 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adminlstracijon nevėliau PANEDfi- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siekti) mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerj nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti |f , moker.tĮ.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltokĮ parengimą, trumpą prane-z 
Simą patalpinam už $1.CO. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pa jleškoj i mus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žod|. Stambes- 
nčm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus 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.

AV1NAS UŽMUŠĖ 
VAIKĄ.

Audros kaime, Rokiškio 
apskrity, avinas užmušė ūki- j 
ninko I. Dabregos 4 metų 
amžiaus vaiką. į

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

26
1
7

14
15

KALĖDINE EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ 

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 
Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo

Mes jum: pagclbčsiine gauti vizitinių ir imigracijos 
viza.- jūsų Europos giminėms.

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

HAMBURG - AMERICAN LINE 
• leJ. NO R T H G E R MAN L L 0 Y D H

SIELOS
BALSAI

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

deklainuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠE1M1NIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiauHia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalhuje

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
aiųst “Money Orderiu”. Popierinius galime siųsti tn-iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY. SO 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 Visuomenes Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTŪRA.

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

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

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

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

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



Aštuntai Puslapio KELEIVIS, SO. BOSTON No. 16. Lapkričio 16 d., 1938 m.

Vietines Žinios
Ignas Kubiliūnas ir Ona 

Baltrušiutė sutrenkti auto- 
mobiliaus nelaimėj.

Pereito nedėldienio naktį

Policija saugoja Vokietijos 
konsulatą.

Bostono policija dabar 
dieną ir naktį saugoja Vo
kietijos konsulatą prie 131 
State st. Nacių konsulo Kur- 

i to Bohmės rezidencija taip
gi saugojama, nes Bostone, 
kaip ir New Yorke, vokie
čių konsulai gavo laiškais 
grasinimų, kad jie busią iš- 
dinamituoti.

rų Kliubas turės vaka
ruškas.

Lapkričio 3 dieną Law- x cwlu ucuciuicuw 

rence’o Lietuvių Moterų. Pi- ant South Bostono tilto įvy- 
liečių Kliubas turėjo susirin- ko automobiliaus nelaimė, 
kimą ir apsvarstė daug da- kurioj buvo sutrenktas žino- 
lykų. Ant pat galo nustaty- mas vietos lietuvių daininin

kas Ignas Kubiliūnas ir p-lė 
Ona Baltrušiutė, taip pat 
dainininkė. Tą naktį lijo lie
tus ir tiltas buvo labai sli
dus. Paslidusi Kubiliuno 
mašina nučiuožė apie 100 
pėdų ir atsimušus į tilto at
ramą sudužo. Jeigu ne atra
ma, automobilius butų galė
jęs nudardėt nuo tilto. P-lė 
Ona Baltrušiutė buvo nu
vežta į Carney ligoninę, bet 
pasirodė, kad sužeidimas 
nepavojingas, todėl, sutei
kus pirmutinę pagalbą, ji 
buvo paleista namo. P-lė 
Baltrušiutė gyvena prie 948 
East Broadway, o Ig. Kubi
liūnas prie 124 G st.

Socialistų susirinkimas.
LSS. 60 kuopos nepapras

tas susirinkimas įvyks Lap
kričio 18, pėtnyčioje lygiai 
8 vakare, “Keleivio” ofise. 

__ ___ ____ ____ Visi draugai būtinai malo- 
demokratas Dever, nėkite susirinkt laiku. Turi

me keliatą svarbių reikalų 
aptarimui. Valdyba.

Traukinys užmušė 3 žmo
nes automobiliuje.

Pereitą nedėldienį ties 
Shirley miesteliu traukinys 
sudaužė automobilių ir už
mušė 3 žmones, kurie juo r- .. - ,važiavo skersai geležinkelį. pereitą sąvaitę, kad nuo 
Užmušti buvo du vyrai ir 
viena moteris; viena mote
ris išliko da gyva, bet taip 
sunkiai buvo sužeista, kad 
ligoninėn buvo nuvežta be 
žado ir nieko pasakyt nega
lėjo. Pagal automobiliaus 
numerį buvo susekta, kad 
tas automobilius prigulėjo 
tūlam Antanui Reskowskiui 
iš Gardnerio.

ta planas vakaruškoms, ku
rios įvyks šios subatos va
karą, 19 lapkričio. Į susirin
kimą buvo atsilankę ir trys 
politikieriai, kurie prašėsi, 
kad moteiys leistų jiems pa
kalbėti. Moteiys sutiko ir 
jie žadėjo užtai duoti dova
ną rengiamoms musų vaka
ruškoms. Susirinkimas nu-, 
tarė duoti dovaną kaip siur-. 
pryzą prie įžangos tikietų. 
Taigi moterys tikisi savo 
Vakaruškose turėti daug pu
blikos. A. Markevičiūtė.

20,000 žmonių paradas.
Pereitą penktadienį Bos

tonas minėjo karo paliaubų 
paskelbimo dieną. Buvo su
rengta eisena, kurioj daly
vavo kariuomenė, legijonie- 
riai ir šiaip visokios organi- 
zacjios. Kaip laikraščiai ap
skaito, parade maršavo apie 
20,000 žmonių. Maršavo ir 
lietuviai legijonieriai.

todėl, šutei-

Nukrito nuo stogo ant aš
trios tvoros.

Quincej pereitą penkta
dienį būrys vaikėzų laipiojo

Nepamirškite jaunuolių.
Lapkričio 19, Lietuvių sa

lėje, So. Bostone, LDS. Jau-

Įvažiavo automobilium j 
upę.

______ t  Netoli nuo Saugus mie- 
nuolių kuopa rengia pirmus stelio pereitą penktadienį į 
savo šokius. Bus geros or- 
kestros ir tikrai smagiai ga
lės pasilinksmint šiame jau
nuolių parengime. Mes kvie
čiame visus lietuvius musų 
parengime dalyvauti ir pa
silinksmint su savo jaunuo
liais.__________________ Reng.

Du lietuviai jaunuoliai, V. 
Žarnauskas ir A. Zardeckas 
užlaiko puikiausias gėles po 
num. 323 Broadway, South 
Bostone. Turi sąryšius su di
džiausiais gėlynais Bostono 
apielinkėje ir pas juos gėlės 
buna visados šviežiai nu
skintos. Bukietus vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams pri
stato iki 20 mylių.

Radio programa.
Šeštadieny, Lapkričio

Pines upę įvažiavo automo- 
bilium tūlas George Wyatt. 
Žmonės jį ištraukė iš pas
kendusios mašinos ir išgel
bėjo gyvybę. Sakoma, kad 
važiuodamas jis matė du 
tiltu, kur iš tikrųjų buvo tik
tai vienas. Jis pataikė ant 
to, kirio nebuvo, ir atsidūrė 
upėj.

Somervillėj penki padegi
mai.

Apvaikščiojant Paliaubų 
Dieną, pereitą sąvaitę Bos
tono priemiesty Somervillėj 
kilo 5 gaisrai, ir policija sa
ko, kad visi penki buvo ty
čia padegti.

Pereitos subatos naktį 
ant Back Bay, prieš Ritz 
Carlton Hotelį, buvo išplėš
ta kailių krautuvė. Vagys 
išnešė kailių už $4,000.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
. (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotai* ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman «t. arti Central »kv.

CAMBRIDGE, MASS.

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAS'

Prenamerit* metanu:
Amerikoje ...................................... I
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur....................  ?
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ...........................  !
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ..................................... I
Apskelbimų kainų klauskit a 
Kreipiantis su kokiais nors reik, 
adresuokite:

KELEIVIS
Sa Boston, M

CAMBRIDGE, MASS.

DIDELIS BALIUS METINIS
RENGIA LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖ, Padėkavonės Dienoj,

Ketvirtadieny, 24 LAPKRIČIO-NOV., nuo 7 vak.
ELKS SVETAINĖJE

Prie CENTRAL SQUARE, CAMBRIDGE, MASS.
Bus gera muzika, linksmai pasišokti. Užprašom visus vietinius, 

ir visos apielinkės kaip jaunus taip ir senesnius atsilankyti. Bus 
valgių ir jsigert kiek kas norės. Grieš L. Buinio Jr. orkestrą. Įžan

ga: Moterims 35c.; vyrams 45c. Kviečia KOMITETAS.

Ttlefonu 11124
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LAITIS
Valandoi: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nao 7 iki 8 vakar*.
117 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. KENmore 5807

Dr. Wm. D. Wheeler
SPECIALISTAS 

ODOS LIGŲ 
Valandos: 2 iki 5 po pietų.

452 BEACON STREET, 
BOSTON, MASS.

253 Broadway,

NO. 47 Keleivic
SOUt

Londone Lai 
rio Ultimati
11 GRUODŽIO BUS KLAI
PĖDOS SEIMELIO RIN

KIMAI. ■

Mass, valstijos rinkimai.
! Pereitos sąvaitės rinki

muose Massachusetts valsti
joj laimėjo republikonai, 
pravesdami savo kandidatą 
Saltonstallą į gubenatorius. 
Jis gavo 907,997 balsus, 
kuomet demokratų Curlėy 
surinko vos tik 792,158. Bet 
valstijos prokuroro vietą lai-Į

Gal demokratai butų ir savo 
gubernatorių išrinkę; jeigu 
jie butų turėję netiek susi
kompromitavusį kandidatą. 
Dabar Massachusetts legis- 
laturą kontroliuos repub- 
Įikonai.

» J . t ? ' N : ■ f
j, r

į “Policmanas” apiplėšė 
merginą.

■ Apsimetęs “specialių po- 
licmanu,” nežinomas apga
vikas prisitaikė prie vieno 
restorano kasierkos, kad ji 
(■luotų jam panėšėti restora
no pinigus, kuriuos nešėsi 
bankam Sako, čia neatsargu 
merginai pinigus nešti. Mer
gina padavė jam $325. “Da
bar tu eik pirma ir nežiūrėk 
atgal J’ tarė jai tas globė
jas. “Mes, girdi, turim žinių, 
kad čia tave tyko užpulti 
plėšikai; jeigu jie tave 
griebs, tai mes juos užklup
sim iš užpakalio.”

Mergina atėjo iki banko 
durų visai nesidairydama. 
Bet kai ji čia atsisuko į tą 
“specialistą policmaną” pa
siimti pinigus, nebuvo nei 
to “polienamo,” nei pinigų.

Iš Brigham aiskiymo 
kompanijos ofiso Cam- 
bridge’uje vagys išvežė visą 
seifą su $1,000.

........£ ______ , -• - 19> 
stogais ir vienas jų nukrito i'adįo T Pr°£Jama, 
40 pėdų žemyn, tiesiai ant 
statinės tvoros ir užsimovė 
kaip ant šakių. Nuvežtas li
goninėn da gyvas, bet negy
vens.

W0RL, 8:00 vai. lyte. (1) 
Dainininkė Ona Turauskie- 
nė iš Cambridge; (2) Ži
nios; (3) V. Minkienė iš So. 
Bostono pasakys pasaką.

| Lapkričio 20K radio pro- 
Vaikas su degtuku padarė grama per stotį W0RL nuo 

$33,500 nuostolių. •9:30 ryte bus sekanti: (1) 
Radęs degtuką, mažas Cosmopolitan Strings orke- 

vaikas Chelsea’je padegė jtra iš Norwood©; (2) Se- 
sausą žolę. Ugnis pasiekė šios Birutės is Bostono va- 
triobas ir kilo gaisras, kuris' dnvmnnnf V Minkienei. 
padarė $33,500 nuostolių.

In Move to
■r x • -■ \

Reduce Deficit ,

'EL' Trustees Apply

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr. Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

. Seredom 9 iki 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
5,
9.
12

dovąujant V. Minkienei.
Step. Minkus. Regular 10$ Fare

Gatvėkarių kompanija 
pakelia mokestį.

Bostono Elevated kompa-
į. i nįja, kuri kontroliuoja visas 

gatvėkarių linijas, paskel- 
, 4___ ,".c, ' ’ i

19 lapkričio ji panaikin
sianti 5 centų “fėrus.” Mat, 
iki šiol buvo keliatas trum
pų linijų, kaip tarp South 
Bostono ir South Stationo, 
kur už pervažiavimą buvo 
mokama “penktukas,” kuo
met ant ilgesniųjų linijų rei
kėjo mokėti 10 centų. Da
bar gi kompanija nutarė 
padalyti visus “fėrus” po 10 
centų. Tas esą. reikalinga 

Bostono policija pradėjo deficitui išvengti, nes šiais 
mokinti žmones vaikščioti 
skersai gatvės tik paskirto
se vietose. Jei pamatys ką 
einant įstiyžai gatvės, to
kiam duos spausdintą kortą 
su įspėjimu.

nes šiais 
metais kompanija turėjusi 
apie $3,000,000 nedatek- 
liaus. Fėrai su transferiais 
pasilieka taip kaip ir buvo. 
Mokyklų studentams pasi
lieka 5c. fėras.

ŠOKIAI

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

to All Rides
Since 1932, the Boston Elevated Railway has been oper

ating at an annual deficit which by law has been assessed 
upon the taxpayers in the cities and towns served.

Since 1929, annual operating expenses (over which the 
trustees have control) have been reduced by $5,300,000.

Fixed charges (over which the trustees have no direct 
control) have remained practically constant. These fixed 
charges now amount to 37% of total income.

Since 1929, total annual income has dropped by more than 
' $8,000,000. ' ‘

A substantial increase in revenues would materially re
duce the burden now carried by the taxpayers.

Accordingly, as an experimental step towards reducing 
the deficit, the 50 local rides will be discontinued on Satur
day, November 19, for a trial period. The regular 10^ fare 
with present transfer privileges will be in effect on all lines. 
The 50 pupils’ ticket will not be changed.

Board of Trustees

Boston Elevated Railway

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
0PTOMETR1STAS

Išegzaminuotu akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopirkose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku. • C*i
J. L. PA'SAKARNlS,, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

MIRĖ AGNIEŠKA MASIU- 
LONIENĖ.

Lapkričio 1 mirė savo namuo
se, So. Bostone. Velionė jau nuo 
senai negaliavo. Apie trejetą 
metų buvo suparaližiuota, vė
liau aukšto kraujo slėgimas ir 
paskutiniu laiku pasireiškė ink
stų liga, ir nebuvo atsparumo 
ją nugalėti. Velionė visą laiką 
gyveno Bostone ir dalyvauda- i? vo su pažangiais lietuviais. Ji § 
paėjo iš Vaitkų šeimos nuo Pa- v 
pilės, Šiaulių apskričio. Palaido- Q 
ta šv. Mikolo kapuose Bostone, g 
lapkričio 4 d. Paliko vyrą, du 
broliu ir seserį. Lai buna jai am
žina atmintis. Dr-gas.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Jamaica Plain, Ma>s.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 9714

BROADWAY
FLORIST
Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojani Vestuvių ir 

šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 2U mylių; 

Savininkui:
A. Zardeskas, W. Žarna uskas.

323 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Seniau žmones

prašydavo “ELIAUS

Rašomos Dabar jie reikalauja

Rengia So. Bostono L. D. S. Jaunuolių kuopa, 
SUBATOJE,

Lapkričio-Nov. 19, nuo 7 vakare
LIETUVIŲ SALĖJE,

E ir SILVER STREETS. SOUTH BOSTONE.
Gros Puiki Al Stevens’ Orkestrą ir

Paul Peter’s Collegians, Apatinėj Salėj.
Įžanga: Ladies 25c. Vyrams 35c.

Malonėkite visi lietuviai dalyvauti su savo jau
nuoliais ir gražiai su mumis pasilinksminti.

RENGĖJAI.

I Mašinėlės |
8 8S UNDERWOOD TYPEWRITER bo xS Geriausios rūšies, su gražiu baksu, paranku neš- e
S tis kur tik nori. Mokiniam labai reikalingos, nes «
S daug palengvina darbo moksle. Dabar išėjo visai S
5 naujas, vadinamas “Students’ Model.”
Q Kaina su visais parankumais tik $42.50, seniau 

buvo $54.50.
q Galite gaut ant lengvų išmokėjimų. Taigi nelau-
8 kit nieko, užsisakykit tuojaus.
6 PARDUODAM, MAINOM, TAISOM:
SS Laikrodžius, Žiedus, Akinius, Radios, Šaldytu- 

vus, Skalbiamas Mašinas, viskas geriausių Kom- 
panijų. Kainos musų prieinamiausios.

| ROLAND KETVIRTIS & CO.
h 322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
b TeL SOUth Boston 4649

“PICKWICK
IS KRANO — PARODYK Į TĄ KRANĄ 

BONKOM — 12 ANCŲ IR PILNOM^ KVORTOM

4 L FO«

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., INC., BOSTON, MASS., BREWERS SINCE 7870

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN , 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to-' 

limas vietas. ■ 
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

Vokietininkai jau sudarė 
uniformuotą hitlerininkų

I
 brigadą.

Bostono “Evening Trans
cript o” korespondentas 
Bronner telegrafuoja iš Lo- 
dono:

“Nenusistebėkit, jei ku- 
rią nors dieną išgirsite, kad 
Hitleris jau pasiuntė Lietu
vai ultimatumą, reikalauda
ma grąžinti Vokietjai Klai
pėdą, taip kaip jis pareika
lavo, kad Čekoslovakija ati
duotu Vokietijai Ziudetiją.

“Ir šį kartą Hitlerio ulti- 
ntumas turės daugiau pa- 

. pado negu Ziudetijos klau- 
fl še. ’ Nes Ziudetiją nieka- 
j te prie Vokietijos neprigu

lėjo, o Klaipėda ir jos užnu
garis iki pasaulinio karo bu- 

' v6 Vokietijos teritorija, tik 
po karo ji teko Lietuvai. Tas 
buvo surišta su Vilnium. Ka
dangi lenkai užgrobė seną 
Lietuvos miestą ir karą lai
mėjusių valstybių ambasa
doriai 1923 metais pripaži
no, kad dabar Vilnius pri
klauso jau Lenkiją, tai jie 

. tuviai nutarė is tos lekcijos 
(pasimokinti ir užgrobė Klai 
pėdos kraštą. Vokiečiai ta 
danegalėjo tani* pasiprif 
sinti, ir 1924 metų kovo nu 
nesį Tautų Lyga nutarė, ka 
Klaipėda dabar reikia pr 
pažinti Lietuvai.”

Tai taip šitas korespor 
dentas piešia Klaipėdos re 
kalą iš Londono. Maty 
taip dabar į Klaipėdos klai 
simą žiuri Chambelrain 
raidžia, kuli palaimino i 
Čekoslovakijos padalininu 
Taigi aišku, kad Chambei 
lainas yra pasiruošęs užgir 
Hitlerio ultimatumą ir Li( 
tavai.

Gruodžio 11 dieną Kla 
pėdos krašte bus seimeli 
rinkimai ir vokietininki 
tiems rinkimams ruošiasi k 
bai atkakliai. Lietuviams ji 
net atiminėja balsavimo te 
sės. Pereitą subatą Assc 
dated Press pranešė, ka 
Klaipėdoj jau įsikūrė un 
formuotu hitlerininkų br 
gada. Jie įsitaisė lygiai te 
kias pat uniformas, kai 
Hitlerio jaunimas Vokiet

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephony
So. Boston 

1058
AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER
IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brokais.

Taipgi taisomo Automobiliai ir 
Trakus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokai ir 
Jo* Kapočiumi — savininkai.

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

)0J.
Uniformuotiems Klaipt 

los naciams vadovauja Di 
Neumann, tai yra tas pats iš 
davikas, kuris už sąmoksl 
atplėšti Klaipėdą nuo Lieti 
vos 1935 getais buvo nute: 
stas 12-kai metų kalėjime 
bet pereitą vasario menes 
buvo Smetonos malone pa 

' leistas.
Dabar Neumannas ja 

viešai ruošia Klaipėdos nu 
Uetuvos atplėšimą. Jis ja 
išstatė savo kandidatūrą 
Klaipėdos krašto seimelį i 
pereitą sąvaitę pareiškė 
“Pakol Lietuvos apsaugo 
Statymas ir kiti Kauno vai 
tižios patvarkymai nebu 
Klaipėdos krašte atšaukt 
patol nebus galimos jokio 
mujų derybos su priešu.”

Taigi Neumannas atvira 
stelbia, kad Lietuvos vai 
džia yrą Klaipėdos krašt 
priešas, su kuriuo jis atšisa 
ko net derybas vesti.'

i


