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Francuzijos Valdžios Ka-i Sovietų Pusėn.
Vėliausios žinios iš Varšu

vos rodo, kad lenkų valdžia, 
kuri iki šiol laižėsi prie Vo- 

l kietijos nacių, dabar pradė-
ras Prieš General! Streiką
ŠIĄ SĄVAITĘ SUSIREN

KA P|ARLAMENTAS.
Reakcininko Daladiero val

džia gali but nuversta. 
Pereitą sąvaitę Francuzi

jos darbininkai buvo ap
skelbę vienos dienos gene- 
ralį protesto streiką prieš 
Daladiero valdžią, kuri už
simojo panaikinti socialisto 
Blumo įvestas reformas.

Norėdama prieš darbinin
kus atsikirsti, valdžia rekvi
zavo geležinkelius, kasyk
las, vandens, gazo ir elekt
ros įmones, paštą, telegrafą 
ir telefoną, ir visus tų įmo
nių tarnautojus mobilizavo 
kaip kareivius. O kareiviai 
streikuoti nevalia. Jie gali 
but atiduoti užtai karo teis
mui ir sunkiai baudžiami.

Taigi faktinai valdžia pa
skelbė karą prieš general} 
streiką. Anksti seredos rytą, 
kuomet turėjo prasidėti ge- 
neralis streikas, geležinke
liu stotis užėmė kariuome
ne. Paryžiaus bulvarais ir 
gatvėmis pradėjo maršuoti 
pilnoj karo ruošoj pulkai g "fabai bloga. .’•1PAU7111 mn horil.'iio ...

w 99 ’ Itlvtl J vA O VI cl .J C41 J J 1 cl \ 4 V

1 spanijos Žmonėms jo krypti į Sovietų pusę. Pa- 
Truksta Maisto.
“New York Times” 

respondentas praneša, 
iojalistų Ispanijoj < 
labai kritinga maisto padė
tis. Generolo Mijac^s 
(Miaja) sūnūs pasakęs ši
tam korespondentui, kad 
žmonės dabar valgo tokius 
daiktus, kokie pinna buvo 
tik galvijams šeriami. Bet 
nežiūrint maisto stokos ir 
nežiūrint kad daug senų ir 
jaunu žmonių jau mirė dėl 
nepakankamo maitinimosi, 
gyventojų upas esąs pakilęs 
ir jų pasiiyžimas sumušti 
fašistus šiandien esąs kur 
kas didesnis, negu buvo iš 
pradžių. Su ginklais ir amu
nicija nesą taip bloga, kaip 
su maistu. Respublikos gy
nėjai šiandien turi daug ir 
geresnių ginklų, negu iš pra
džių jie turėjo, nes jie jau 
įsitaisė savo ginklų ir amu
nicijos dirbtuves; todėl pa
skutiniais laikais visi fašis
tų žygiai ir buvo sudaužyti.

kareivių. Apie bankus, mo
kyklas, teatrus ir šiaip vie
šose aikštėse stovėjo jau ka- 
rėmai su.uzmautais durtu- f įsigydavo, 
vais. Ant šaligatvių buvo su-, 
krautos krūvos amunicijos. 
Daladiero valdžia 'buvo pa
siruošusi šaudyt darbinin
kus. Jeigu ji nešaudė, tai ne 
jai ačiū, bet patiems darbi
ninkams, kurie ramiai užsi
laikė ir nesidavė išprovo
kuoti.

Amerikos kapital i s t ų 
spauda dabar šūkauja iš 
džiaugsmo, kad “kieta” Da
ladiero ranka sulaužė gene
ralį streiką. Ji norėtų pasa
kyti, kad tokiu pat budu val
džia turėtų laužyt streikus ir 
Amerikoje.

Bet Amerikos plutokratai 
džiaugiasi be reikalo. Fran
cuzijos valdžia darbininkų 
galybės nesulaužė. Nors 
streikas nebuvo taip pilnas, 
kaip tikėtasi, bet visgi jis į- 
varė valdžiai 
mes. 
gando 
rankos, 
savo “kieta ranka” nusigan- ir tuo pačiu laiku nesukurs-

Daug žmonių maitinasi žole 
ir kitokiais augalais, kurių 
pirma žmonės mękądos ne-

, vyzdžiui, šiomis dienomis 
taip Varšuvos ir Maskvos 

ko- buvo atnaujinta 1934 metų 
kad nepuolimo sutartis ir pada- 

esanti ryta keliatas kitų susiartini- 
'mo nutarimų. Šitas pasisu
kimas Lenkijos užsienio po
litikoj yra aiškinamas tuo, 
kad dalinant Čekoslovaki
ją vokiečiai nesutiko su Len
kijos reikalavimais duoti 
jai bendrą sieną su Vengri
ja. Kita priežastis, dėl ku
rios Lenkija pakrypo Sovie
tų pusėn, esanti ta, kad Var
šuva bijosi vokiečių propa
gandos, reikalaujančios Ga
licijos. rusinams nepriklau
somybės. Šitokią propagan
dą paskutiniais laikais na
ciai pradėjo varyti iš Vokie
tijos radijo stočių rusinu 
kalba. Na, o kas bus. jeigu 
suagituota Galicija sukils ir 
pareikalaus sau nepriklau
somybės? Kur tada Varšu
va gaus pagalbos? Aiškus 
dalykas, kad ne Berlyne, 
kuris rusinus agituoja. Vie
nintelis kaimynas, kuris to
kiam atsitikime galėtų Len
kiją palaikyti, yra Sovietų

Naciai Pasiglemžė 
Kanarų Salas.

Washingtono valdžia tei
raujasi apie jų statomą te
nai submarinų papėdę.
Šiomis dienomis Wash

ingtono valdžia kreipėsi į 
Angliją ir Francuziją pra
šydama aiškesnių žinių apie 
pasklidusį gandą, kad Vo
kietijos naciai užėmė Kana
rų Salas ir statosi tenai pa
pėdę savo submarinams. 
Tos salos randasi Atlanto 
vandenyne ir priklauso Is
panijai, tik dabar buvo Is
panijos maištininkų (fašis
tų) rankose. Kadangi vokie
čiu submarinu bazė tose sa-

Arabų Sukilimas 
Silpnėja.

Londono žiniomis, griež
tos militarinės anglų prie
monės jau sulaužė arabų 
sukilimo Palestinoj nugar
kaulį. Per 4 paskutinius mė
nesius daugiau kaip 1,300 
arabų buvo užmušta ir apie 
2,500 sužeista. Sukilimui 
malšinti anglai pastatė 20,- 
000 kareivių, kuriems pade
da daug orlaivių, tankų ir 
kitokių karo pabūklų. Svar
besnieji Palestinos miestai, 
kuriuos buvo užėmę sukilu
sių arabų būriai, jau paliuo- 
suoti ir pastatyti po anglų 
kontrole.

Palestina šiandien yra la- 
nemaža bai- bai erzinanti problema Bri- 

Ne darbininkai nusi- tų Imperijos politikoj. Ang- 
Daladiero “kietos lų valdžiai rupi užtikrinti 
bet Daladieras su žydams saugumą Palestinoj, 
’J 1“J Pi L"J 1 PillCinOM. ... nnnm Inilzn pnoiil.'iifp

do darbininkų. Jis tiek nusi
gando, kad šią sąvaitę šau
kia parlamentą, kad patei
sintų jo politiką. Bet labai 
galimas daiktas, kad parla
mentas pasakys jam trauk
tis iš valdžios.

ISPANIJOS FAŠISTAI
IMA DAUGIAU VYRŲ.
Iš Hendaye pranešama, 

kad šiomis dienomis Ispani-
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lyti arabų prieš save, nes 
milionai jų gyvena Indijoj, 
Mezopotamijoj ir kitose 
strateginėse Britų Imperijos 
vietose. Jeigu visi tie arabai 
kartu sukiltų ir paskelbtų 
prieš anglus “šventąjį ka
rą,” galėtų subyrėti visas 
anglų viešpatavimas Azi
joj. O Mussolinis nesnau
džia. Jis įtaisė net specialus 
radio stotis, iš kurių arabų

jos fašistai pašaukė savo ar- agitatoriai nuolatos kursto 
mijon visus 31 metų atsargi- savo tautiečius “nusikratyti
nius. Atakuodami lojalištus 
Ebros fronte nuo pereito lie
pos mėnesio fašistai tiek 
pražudė savo kareivių, kad 
jų eilės buvo jau labai pra- 
retėjusios.

MASARYKAS ATSISTA
TYDINO.

Šj panedelj atsistatydino 
Čekoslovakijos pasiuntinys 
Londone, Jan Masaryk, bu
vusio Čekoslovakijos prezi
dento Masaryko sūnūs. Jis 
pasitr-inks iš savo pareigų 1 
sausiu d tuomet atvyks 
Amerikon.

anglų jungą.

ISPANIJOJ LAUKIAMA 
LEMIAMOJO MŪŠIO.
Žinios 

ko, kad 
laukiama 
antpuolio 
Tą liudija labai padažnėję 
priešo užpuolimai iš oro ir 
skubi mobilizacija paskuti
nių spėkų fašistų pusėj. Lo- 
jalistų spauda liepia savo 
žmonėmfe ruoštis sunkioms 
kovoms. Galimas esąs daik
tas, kad tai bus jau paskuti
nis ir lemiamas mušis.

iš Barcelonos sa- 
lojalistų Ispanijoj 

didelio fašistų 
ant Katalonijos.

Vilniui Vaduoti Są
junga Uždaryta.

Lietuvos užsienio reikalų 
miniteris Lozoraitis re

zignavo.
Lietuvos konsulatas New 

Yorke gavo iš Kauno oficia
lų pranešimą, kad Lietuvos 
vidaus reikalų ministeris į- 
sakė Vilniui Vaduoti Sąjun
gą uždaryti.

Taigi pasirodo, kad “Ke
leivis ’’teisybę sakė,jog Sme
tonos valdžia, priimdama 
lenkų ultimatumą, Vilniaus 
išsižadėjo. Nors tautininkai 
tvirtino, kad Vilniaus klau
simas pasilieka atdaras kaip 
buvęs, bet dabar matome, _.v_______ _
kad jie dūmė žmonėms akis, 'lose karo metu butų didelis 

pavojus Amerikos laivams 
ir net jos pakraščiams, tai 
Washingtono valdžia norė
tų turėti aiškesnių žinių apie 
nacių planus. Bet iš Angli
jos Washingtonas nieko ne
sužinojo. Ji atsakė neturinti 
jokių žinių apie nacių suka
mą lizdą Atlanto vandeny
ne. Ar suteiks kokių žinių 
Francuzija, kol kas da ne
aišku.

“Spirgintų Milionierių” 
Rooseveltas Sako Nevalgus

ji nutiesė geležinkelius; ji 
surado žemės gelmėse tur
tus ir atidarė kasyklas; ji 
pakinkė Į darbą upes, pasta
tė miestus ir fabrikus. Ir kol 
kas šita sistema tebėra da 
gyva. Jis nenorįs jos griauti 
ar kenkti jai. Bet jis nori,

Vilniaus klausimą Smeto
nos valdžia jau palaidojo ir 
todėl Vilniui Vaduoti Są
jungai pastatytas kryžius.

Tuo pačiu laiku iš Kauno 
atėjo žinių, kad rezignavo 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Lozoraitis. Dėl ko 
jis pasitraukė iš valdžios, 
kol kas platesnių žinių nėra.

Vokiečiams Esąs Už
kirstas Kelias i

Rytus.
Paskutinėmis dienomis 

Varšuvoj pradėjo vyrauti 
nuomonė, kad Lenkijos susi- 

Rusija, nes ir jos ribose yra artinimas su Sovietų Rusija 
dppj rusinu (ukrainiečity). sugadinęs VoLVtijos nacių 
Taigi Aitas išskaičiavimas planus. Kaip žinia, nacių 
taip pat pastūmėjo Lenkiją partija stojo užtai, kad vo- 
Sovietų pusėn. y.;-*;-;kiečiai užimtų visas Pabalti

jo valstybes ir Ukrajiną. Ka
dangi kelias šitokiam žygiui 
eina per Lenkiją, tai naciai 
tikėjosi, kad su Lenkijos 
pagalba jiems nesunku bu

FRANCUZIJOJ SUSTREI
KAVO LAIVŲ DAR

BININKAI.
Darbininku streikas pe- .. „ . .

reitą sąvaitę ‘ sulaikė didijį šią savo tikslo pasiekti. Bet 
Francuzijos laivą “Norman- “Kurjer Warszawski’ . šią 
die,” o šią sąvaitę metė dar- sąvaitę rašo: “Jeigu pirma 
bą ir “Paris” garlaivio dar- buvo . galima apie šitokias 
bininkai. Šis laivas vaikščio- kombinacijas svajoti, L: 
ja tarp Le Havre’o i. ----- . .
Yorko. Bet “Paris” ........ . .
paskirtu laiku, nes streikie-1 dalykas. _ 
rių vieton valdžia pastatė Sovietų Rusija, Lenkija jau 
karo laivu jurininkus. Tokiu negalinti pritarti nacių žy- 
budu reakcininko Daladiero PUi prieš Ukrajiną. Vokie- 
valdžia tikisi nugalėti dar- čiams kelias į rytus jau už- 
bininkus. Bet ilgai šitaip kirstas, 
smarkaut ji negalės.

_____ _ , tai
ir New dabar įtraukti Lenkiją į ši- 

išplaukė toM planą jau nebegalimas
. -, . Susiartinusi su

NAUJAS SMŪGIS VO
KIETIJOS ŽYDAMS.

Vokietijos naciai sugal
vojo naujų suvaržymų žy
dams. Nuo šiol žydams 
draudžiama turėti nekilno
jamąjį turtą vertybines po- 
pieras, kaip bondus, šėrus ir 
kitus. Be to, jiems nevalia 
pirkti ar parduoti bei užsta
tyti auksinius daiktus ir ki-

streikus, kurie bus žalingi tokias brangmenas. Visus 
krašto apsaugai. Už dalyva- šėrus ir bondus žydai turi

UŽ STREIKUS LENKIJOJ 
BUS TAIKOMA MIRTIES 

BAUSMĖ.
Associated Press praneša 

iš Varšuvos, kad šiomis die
nomis tenai paskelbtas įsta
tymas, kuriuo uždaroma lai
svamanių organizacija ir 
numatoma mirties bausmė 
darbininkams už tokius

JAM DAUG GERIAU PA
TINKANTI KIAUŠINIENĖ
Ir jis nesąs joks komunistas, 
bet kapialistinės santvarkos 

šalininkas.
Šį panedėli prezidentas 

Rooseveltas pasakė North 
Carolines universitete įdo- kad iš jos butų naudos netik 
mią prakalbą. Nors jis kai- saujalei kapitalistų, o ir pla
tėjo studentams, bet jo kai- čiai visuomenei, o ypač dar
bą buvo transliuojama per bininkų klasei. Jis stoja už 

demokratiją ir todėl smer
kia svetimų šalių diktato
rius, kurie nepripažįsta lais
vės netik savo žmonėms, 
bet dar lenda ir Amerikon' 
ir čia norėtų demokratiją 
sunaikinti.

Amerika šiandien yra 
vienintelė šalis, į kurią krei
pia savo akis visos pasaulio 
demokratijos ir luakia iš 
mus pagalbos. Amerika turi 
joms vadovauti. Ne kištis į 
vidujinius jų reikalus, bet 
stiprinti savo demokratines 
įstaigas nąmie ir tuo budu 
parodyti kitiems, kaip kojo
ti už demokratiją. Šita pa
reiga priklauso Amerikos 
jaunimui, Amerikos mokš- 
leivi jai.

Tai toks buvo Roosevelto 
kalbus turinys.

radiją po visą kraštą ir jos 
klausėsi milionai žmonių. 
Rooseveltas pradėjo taip:

“Vyriausiojo Teismo tei
sėjas Cordozo, kuris dabar 
jau yra miręs, keliatas metų 
atgal parašė, kad mes gyve
nam permainų pasauly. Jei
gu išleistas įstatymas tinka 
šių dienų gyvenimui, tai ry
tojaus reikalavimams jis jau 
nebetiks... Permainos vyks
ta nežiūrint ar mes jų no
rim, ar ne.” 

1 Šitais žodžiais preziden
tas Rooseveltas patiesė pa
grindą visai savo kalbos te
mai. Pasaulis nuolatos kei
čiasi, jis sako, ir tik nepro
taujantieji žmonės negali tų 
permainų suprasti.

Čia jis palietė ir paskuti
nius Kongreso rinkimus. 
Kaip žinia, jo partijos žmo
nės, kuriuos jis skaito libe
ralais, keliatą vietų šituose 
linkimuose pralaimėjo, o 
republikonai, kuriuos jis va
dina konservatoriais, kelia
tą vietų laimėjo. Dėl to pir
mieji nusiminė, o antrieji la
bai nudžiugo. Bet Roosevel
tas sako, kad tik neprotau
jantieji liberalai mato tra
gediją, kuomet liberalizmo 
progresas laikinai sumažina 
savo žingsnius. Ir tik nepro
taujantieji konservatoriai qoo ^ai busianti didžiausia 
klykauja džiaugsmu, kad 
socialės ar ekonominės re
formos neišdegė 100 nuo
šimčių.

Ir toliau Rooseveltas pa
rodo, kaip ištikro beprotiš
kai konservatoriai arba re
publikonai jį šmeižia. Juos 
pajuokdamas jis sako:

“Jus, studentai, kurie 
šiandien matot mane pirmu 
kartu, kas diena skaitot lai
kraščiuose ir girdit skel
biant per radiją, kad aš esu 
baisus šmėkla, komunistų 
sėbras, turtų naikintojas, se
novės musų tradicijų laužy
tojas. Ir jus galbūt manot, 
kad aš prasimaniau ekono
minius rojalistus, nedoras 
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kada nors Amerikoje pa- bažnyčiose pinigais ma.ni- 
statytas. Ji stato Newport kau.La' fer sV^r,s Tiu- JU? 
News laivų dirbtuvėj, Virgi
nijos valstijoj.

Fanatikai Nuteisti 
Visą Amžių Kalėti. 
Savo laiku jau buvo “Ke

leivy” rašyta, kad Michiga- 
no valstijoj, netoli nuo 
Houghtono miestelio, religi
nis fanatikas Wilfred Pi- 
chette 22 spalių naktį nužu
dė 20 metų amžiaus mergi
ną, Marioną Doyle, kurią 
jis buvo pasikvietęs na
mams apruošti. Nužudė jis 
ją dėl to, kad valgydama ji 
nesižegnojo ir eidama gulti 
nekalbėjo poterių; jis įsi
vaizdavo, kad mergina yra 
“velnio apsėsta” ir todėl rei
kia “piktą dvasią”sunaikint. 
Ir nakties laiku jis ją žiau
riai nužudė. Kadangi prie 
šitos žmogžudystės prisidė
jo ir jo žmona, tai abudu 
buvo areštuoti ir apkaltinti 
kaip pirmo laipsnio žmog
žudžiai. Dabar teismas nu
teisė juodu kalėjimai! iki 
gyvos galvos.

Tai ve, prie ko priveda 
tikinčiuosius fanatiškas ti
kėjimas!

SEKANTIS KONGRESAS 
IŠLEISIĄS $10,000,009,000.

Amerikos kapital i s t ų 
spauda labai džiaugėsi šio 
rudens rinkimais, kad nau
jas Kongresas neįeisiąs Roo- 
sevelto administracijai “eik
voti” tiek daug pinigų viso
kioms reformoms. Bet šią 
sąvaitę ta pati spauda jau 
rašo, kad naujas Kongresas 
ateinančiais metais išleisiąs 
“mažiausia” $10,000,000,-

“AMERICA” BUS DI- 
DŽIAUSIS AMERI

KOS LAIVAS.
United States Lines kor

poracija dabar stato naują 
keleivinį garlaivį, kurį jau 
nutarė pavadinti “Ameri-.1 
cos” vardu. Jis turėsiąs 30,- 
000 tonų talpos, 1219 vietų 
keleiviams ir busiąs didžiau- 

vimą generaliniuose strei-' sunešti ir sudėti nacių ban- sis garlaivis, 
kuose skiriama 5 metų kalė- kuose. 
jimo bausmė.

SOVIETUOS PRIAUGO 
DAUGIAU GYVULIŲ. 
Maskva skelbia, kad šiais 

metais kolchozuose (kolek
tyviuose ūkiuose) priaugo 
50 nuošimčių avių 
10 nuošimčių arklių, 11 nuo
šimčių raguočių ir 27 nuo
šimčiai kiaulių. Fabrikų ga
myba tuo pačiu laiku pakilo 
daugiau kaip 11 nuošimčių.
MIŠKŲ ’GAISRAS CALI- 

FORNIJOJ PRIDARĖ 
DIDELIŲ NUOSTOLIŲ.

Vėliausiais apskaičiavi
mais, Californijos miškų ug
nis vien tik Los Angeles ir

ir ožkų,

NACIAI UŽTRAUKĖ DA 
VIENĄ VIDAUS PA

SKOLĄ.
Berlyno žiniomis, šiomis 

dienomis nacių valdžia už
traukusi da vieną vidaus pa
skolą. Ji surinkusi iš savo 
valstybės gyventojų 1,500,- 
000,000 markių kas Ameri
kos pinigais reiškia apie 600 
milionų dolerių.

MAINE’O VALSTIJOJ 
NUŠAUTA BALTA 

STIRNA.
Houlton, Me. — šį pane- 

dėlį Indian miesčiuko apy- 
_ ( „ linkėj tūlas Otto Alward nu-

Šan Bernardino apylinkėse šovė baltą ožį, kuris svėrė 
pridarė $5,000,000 nuosto- 180 svarų ir turėjo septynių 
liti. 5akų ragus. ,

girdėjot nuolatos skelbiant, 
kad aš paskandinsiąs šalį į 
karą; kad jus ir jūsų bro
liai bus išsiųsti į kruvinus 
karo laukus Europoje; kad 
aš traukiąs kraštą į bankro
tą, ir kad kas rytas pusry
čiams aš suvalgęs bliudą 
spirgintų milionierių.

“Tuo tarpu gi faktas yra 
toks, kad aš esu labai ramus 
žmogus. Aš trokštu taikos 
lygiai namie kaip ir visame 
pasauly. Aš esu kapitalisti
nės santvarkos šalininkas ir 

DU BROLIAI UŽTROŠKO pusryčiams aš daug g'eriau 
GAZU. mėgstu kiaušinienę, negu

Manchester, N. H. — Čia spirgintus milionierius.”
buvo rasti savo virtuvėj už- Į Toliau jis savo kalboje 
troškę gazu du broliai Mit-, pabrėžia, kad kapitalistinė 
chelliai. Vienas buvo 72 me- sistema yra padariusi daug 
tu amžiaus, antras—76. gerų dalykų. Per tyrlaukius

PIRMA MEDŽIOKLĖS 
DIENA NESĖKMINGA.
Šj panedėli Massachusetts 

valstijoj atsidarė stirnų šau
dymo sezonas, bet laikraš
čiai praneša, kad pirmutinė 
medžioklės diena buvusi ne
labai sėkminga, nes buvo 
pašautas vienas medžioto
jas ir trys šunys.

suma šios šalies istorijoj. 
Vienai tik ginkluotei val
džia reikalausianti $1,500,- 
000,000 ir Kongresas šitą 
sumą tikrai užgirsiąs. Biliū
nas dolerių busiąš paskirtas 
javų derliaus kontrolei. Be 
to, kelių bilionų dolerių rei
kėsią viešiems darbams, 
prie kurių bus samdomi be
darbiai.

KANADOS KASYKLOJ 
ŽUVO 19 MAINERIŲ.
Sydney, Nova Scotia, Ka

nada.—Šį utarninką čia į- 
vyko baisi nelaimė anglių 
kasykloj. 26 vagonai, ku
riais 250 angliakasių leidosi 
kasvklon, ištruko iš kontro
lės ir sugarmėjo vienas ant 
kito. 19 žmonių buvo užmu
šta ir 40 sunkiai sužeista.

VYRIAUSIO TEISĖJO 
ŽMONA AREŠTUOTA 
KAIP ŠMUGELNINKĖ.
Šį panedėli t'ederalis tei

sėjas Bondy davė varantą 
areštuoti New Yorko valsti
jos vyriausiojo teismo teisė
jo Lauer’o žmoną kaip šmu- 
gelninkę. Jos bute nesenai 
buvo padaryta krata ir rasta 
daug įšmugeliuotų iš užsie
nio daiktų. Matyt, šmugelis 
buvo varomas susitarus su 
kai kuriais muitinės viršinin
kais New Yorke, nes dabar 
paaiškėjo, kad nesenai- šita 
didelė ponia įsivežė 9 dide
les skrynias, kurios buvo 
praleistos per muitinę visai 
neperžiurėtos.
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PIRMUTINI LAIKRAŠTI 
AMERIKOS LIETUVIAM 

LEIDO LENKAS.
Šiomis dienomis, kun. Mi

lukas žada užbaigti savo 
knygą apie Amerikos lietu
vių pergyventas dienas. 
Nors tai nebusianti bešališ
ka Amerikos lietuvių istori
ja, nes jos autorius, kaip ku
nigas, visur pirmon vieton 
stato kunigus ir jų darbus, o 
apie pažangiųjų veiklą ar
ba nutyli, arba stengiasi jų 
vaidmenį sumažinti, vis dėl 
to pasitaiko ir Įdomių vietų 
toj knygoj. Kai kurias to
kių vietų jau atpasakojo 
“Tėvynė,” taigi iš jos ir pa
duosime čia keliatą įdomes
nių ištraukų.

“Kunigas Milukas pabrėžia 
savo knygoj,” sako SLA. orga
nas, “kad lietuvybė arba lietu
vių judėjimas apsireiškė Ame 
rikoje pirmiau negu Lietuvoje, 
bent pirmiau negu pasirodė 
‘Aušra’. Tačiau ta lietuvybė 
neturėjo ‘Aušros’ dvasiso ir 
programo. Savo atspindį ji ra
do ‘Grazietoj Lietuviszkoj,* 
pirmutiniame lietuvių laikraš
tyje, kurs 1879 metais pasiro
dė New Yorke. Jo leidėjas bu
vo lenkas Mikas Tvarauskas, 
kuriam padėjo šv. Kazimiero 
draugija, kun. Končius ir vie
nuolis Zeytzas. Skaitytojų lai
kraštis turėjęs 132. Tas pats 
Tvarauskas vėliau išleido ‘Pra- 
ractvvas Michaldos Karalienės 
isz Sabbos’, o taipgi ‘Morfe- 
uszą arba Iszguldima Sapnų’ 
—dvi labiausia paplitusias 
tarp lietuvių knygeles, ir dar 
dvejetą kitų. Dar vėliau, jau 
su J. šliupu, Tvarauskas leido 
laikraštį ‘Unija’.”

Šliupas atvykęs Ameri
kon turėjo daug vargo pa
kelti. Neturėdamas iš ko gy
venti, jis turėjo eiti plytų 
dirbtuvėn molio minkyt. A- 
pie tai jis rašė vėliau savo 
“Gromatose iš Amerikos.” 
kurios tilpdavo 1885 metų 
“Aušroje.” Vienoje tokių 
“gromatų” jis sako:

“Gailu yra skaityti raštus, 
kurie išgiria Ameriką prastam 
žmogui,” rašė šliupas, “ir vy
riausybė turėtų pasirūpinti 
apdrausti anuos raštus, kadan
gi jie ne vieną yra supaikinę 
ir nuvarę į pikčiausią bėdą.

“A t v y k ę s į Ameriką... 
pliumtelėjau lyg į vandenį. 
Mokslus pabaigti nebuvo pini
gų ir angliškos kalbos nemo
kėjau...

“Netrivojau ilgiau... Pėkš- 
čias nuėjau keliatą mylių, ne
šinąs savo mantą ant kupros 
lyg Lietuvos kromininkas žy
delis ir atsidūriau apylinkėse 
Newburgho, kur po keletos 
dienų poilsio stojau dirbti į 
plytnyčią. Tas darbas dar la
biau mano rankas sužeidė.”

Vargas buvo anais laikais 
re vienam Šliupui, bet vi
siems lietuviams. Dirbti jie 
gaudavo tik kasyklose ir 
prie geležinkelių tiesimo, 
patį sunkiau-į ir nešvariau
si darbą, bet ir tai buvo 
stumdomi ir niekinami. Štai, 
ką kun. Milukas rašo iš tų 
laikų Pittstono įvykių:

“Dar ir šiandien seneliai su 
ašaromis prisimena anas pir-
mų metų išeivijos dienas, kuo
met airiai skaldydavo akmeni
mis jų galvas, arba su didžiau
sia panieka stumdydavo viens 
nuo kito, iki pagalios vargšas 
lietuvis nuvirsdavo kur gat
vėn, o airiukiai iš to turėdavo , 
didelio juoko.”

Negeriau sekdavosi tenai 
ir tiems lietuviams, kurie 
pradėjo mėginti imtis šio- 
kio-tokio biznio. Štai pa
vyzdys:

“S. Ramanauskas įsisteigė 
alinę, manydamas iš to turė
siąs pragyvenimą. Tuojaus pa
sirodė airių pavydas. Kad pa
kenkti Ramanauskui jo bizny,

gauja airių mušeikų į jo alinę 
ateidavo ir alų už dyką išger
davo. Nuo jų ir iš miesto ap
saugos nebuvo galima tikėtis. 
Neapsikęsdamas Ramanaus
kas pradėjo organizuoti lietu
vius. Kada jau surinko apie 
12 jaunų smarkių vaikinų, 
juos šiek tiek apginklavęs, 
laukė airių mušeikų. Tiems ir
gi gana dideliame skaičiuje 
pasirodžius, prasidėjo ‘karas’. 
Airiai gerai gavo į kailį. Nuo 
to laiko jie buvo jau ramesni.”

Netik paprasti airiai už
puldavo lietuvius, bet kar
iais ir valdžia suruošdavo 
ateiviam pagromą. Taip įvy
ko 1897 metų 10 rugsėjo 
dieną Lattimero miesčiuky, 
netoli nuo Hazletono, kui 
angliakasiai buvo sustreika
vę. Kun. Milukas sako, kad 
tą dieną tenai buvusi tikra 
“streikuojančių foreinerių 
skerdynė.’’ Esą—

“Tarp streikavusių daugiau
sia buvo slavų ir lietuvių, še
rifas Martin su savo nusamdy
tais deputatais ant vieškelio 
pastojo darbininkams kelią ir 
be jokios priežasties paliepė 
deputations šaudyti į beginklę 
minią, žmonės pasileido bėgti. 
Tie šaudė į bėgančius. 21 dar
bininkams krito ant vietos ir 
liko daugybė sužeistų. Tarp 
užmuštųjų buvo penki lietu
viai : Grikis, Tarnavičius, Kei- 
delis, Tamošiūnas ir Kakevi- 
čius.”

Ir angliški amerikečių 
laikraščiai šito kruvino savo 
valdžios darbo visai nepa
smerkė, sako kun. Milukas. 
Priešingai, jie apkaltino ra
mius ir beginklius atveivius, 
paskelbdami, kad tai buvęs 

1 “foreinerių buntas” prieš 
Ameriką.

Tai tokios buvo pirmuti
nės musų išeivijos dienos 
Amerikos “rojuje.”

KAS ATSITIKO SU 
GINKLŲ FONDU?

Kai pereitą pavasarį len
kai pastatė Lietuvos val
džiai reikalavimą atnaujinti 
susisiekimą, tai musų tauti
ninkai Amerikoje šoko rin
kti pinigus Ginklų Fondan. 
Brooklyno “Vienybė” ir kiti 

'jų laikraščiai tuomet aiški
no, kad apsiginklavusi Lie
tuva nebijosianti nei Lenki
jos, nei kitų priešų. O kai 
mes pasakėm, jog tai yra 
žmonių klaidinimas, nes 
Lietuva yra per maža vals
tybė, kad ginklais galėtų 
nuo Lenkijos ar Vokietijos 
apsiginti, tai tautininkai 
mus išplūdo.

Bet dabar jie jau kitokią 
giesmę gieda. Brooklyno 
“Vienybė” jau aiškina, kad 
Lietuvos valdžiai kitokios 
išeities nėra, kaip tik pildyti 
Vokietijos ir Lenkijos rei
kalavimus. Ji sako:

“Tik aklas gali nematyti, 
kad pastarojo Europos krizio 
metu visiškais laimėtojais ta
po minėtos valstybės. Ypač 
Vokietija pasiekė tokios pozi
cijos. kad šiandien ji diktuoja 
savo sąlygas net didžiosioms 
valstybėms. Tad ar gali bet 
vienas blaivai protaujantis lie
tuvis reikalauti, kad Lietuvos 
valstybės vadai šiandien neši
skaitytų su savo didžiaisiais 
kaimynais? Aišku, mažutė 
Lietuva turi prisitaikyti prie 
pakitėjusios padėties.

“Bet lietuviški komunistai 
nepajėgia ar nenori šitos tie
sos suprasti. Jie nuolat rėkau
ja ir kaltina Lietuvos valsty
bės vadus, kam jie bando tar
tis su savo didžiaisiais kaimy
nais, kad galėjus su jais tai
kiai sugyventi. Butų įdomu iš
girsti, ką ištikro darytų komu
nistų rėksniai šiandien būda
mi Lietuvos valstybės vadais? 
Nejaugi jie kibtų į skvernus 
Vokietijai ir Lenkijai?”

Ką šitokiam atsitikime 
darytų komunistai, tai, ži-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia Anglijos Karalius Pietaus Su Rooseveltu.

Ateinančią vasarą Kanadon atvyksta Anglijos karalius su žmona, todėl prezidentas Roo- 
seveltas pakvietė jį atvykti ir Washingtonan. Karalius mielai pakvietimą priėmė. Siame 
vaizdely yra parodytas valstybinis kambarys prezidento rūmuose, kur anglų Jurgiui bus 
iškelti pietus.

noma, ne musų reikalas aiš-1 tingų saviškių. O apie musų Į 
kint, nes mes ne komunistai, nelaiminguosius niekas ne-' 
Bet mes norėtume žinoti, girdi ir niekas jų nešelpia, 
kodėl tautininkų “Vieny- Ar nebūtų todėl raciona- 
bė,” visą laiką agitavusi už liškiau, jeigu mes nirmu- 
Ginklų Fondą, vadinasi, už čiausia paremtume savuo- 
ginkluotą priešinimąsi len-sius?
kams ir kitiems, dabar taip ---------------
negarbingai kapituliuoja,, ŽMONĖS, KURIE VARG- 
atsisakydama dagi “įsikibti STA UŽ DYKĄ.
į skverną Lietuvos prie- “Vienybės” žmonės vis 
saips.. gąsdina Susivienijimą, kad
. mums, bet nekeltu “Tėvynės” iš New
ir plačiajai musų visuome- Yorko ‘ į Pennsylvaniją, nes 
nei butų įdomu žinoti, kas)labai brangiai kainuosią, 
pasidarė su tuo Ginklų Fon-: Pa džiui vienas ju rašo: 
du, kuriuo tautininkai žade- .
jo Lietuvą apginti. Ar jie “Netikėkite p. Jurgelionio 
apie jį užmiršo, ar gal koks' Pasakoms- kad iškėlimas SLA. Į 
patriotas apsižergęs jį nujo-1 centro kainuos tik kelis šimtus J 
jo kur nors į Braziliją? dolerių. Pervežimas daiktų pa-

” čios mažiausios išlaidos, žino-
SIULO LIETUVIAMS PA

REMTI ŽYDUS.
J. Lietuvninkas Baltimo- • 

rėj mano, kad Amerikos lie
tuviai turėtų parodyti ap
čiuopiamos užuojautos per
sekiojamiems Vokietijos 
žydams.

Nurodęs, kaip nuo fašistų 
smurto kenčia žydų moterys 
ir vaikai, jis rašo “Tėvy
nėj :”

“Aš nuo savęs sakyčiau: su
sižinokite su visais Amerikos 
lietuvių laikraščių redakto
riais ir šiaip lietuvių tautos 
vadais ir rengkite visose Ame
rikos lietuvių kolonijose, kur 
tik galima, didelius mass-mi- 
tingUs ir prakalbas. Parinkite 
auku dėl nukentėjusių žydų ir 
jų šęimynų. Juk nei vienas lie
tuvis nepasidarys biednesnis 
paaukojęs kokį dolerį ar dau
giau. O ta kad ir maža auka 
mes suteiksime žydams para
mą ir suraminimą. Jiems bus 
smagu, kad ir kitos tautos juos 
atjaučiA., Tiesa, musų maža 
tauta daug pagelbėti negali, 
bet vis tai bus pagelba. O gal 
kada ateis laikas, kad žydai 
pagelbės lietuviams kokioje 
nelaimėje. Juk visada yra ge
riau turėti draugus, negu 
priešus.”

Turbut nieks nesiginčys, 
jog ištiesti pagalbos ranką 
nelaimingam žmogui, kad 
ir žydui, yra kilnus darbas. 
Bet jeigu jau šelpti nelai
minguosius, tai visų pirma 
reikėtų pradėti nuo pačių 
nelaimingiausių. O kas gali 
šiandien pasakyti, kurie yra 
nelaimingiausi: žydai, ki
niečiai, ispanai ar tie Lietu
vos demokratijos gynėjai, 
kurie dėl fašistinės diktatū
ros šiandien yra priversti 
gyventi užsieniuose, neturė
dami nei duonos, nei pasto
gės?

Mums rodos, kad mūsiš
kiams daug blogiau, negu 
žydams. Apie žydų vargus 
mes matom daug žinių 
spaudoje dėl to, kad jie ge
rai organizuoti ir moka savo 
bėdas plačiam pasauliui 
paskelbti. Jie ir paramos 
gauna, nes jie turi labai tur- 

ma, sunkvežimiais ar net gele
žinkeliu pervežimas daiktų 
kaštuos tik kelis šimtus dole
rių. Bet gi tų daiktų prirengi- 
mas pervežimui, mašinų išar
dymas, supakavimas ir vėl su
statymas yra daug didesnis ir 
brangesnis darbas, negu per
vežimas. Minėkite mano žodį, 
SLA. centro rastinės ir ‘Tėvy
nės’ spaustuvės perkrausty- 
mas į Pittsburghą kainuos Su
sivienijimui mažiausia $5,000.”

Nelabai senai da “Vieny
bės” redaktorius aiškino, 
kad tas peisikėlimas Susi
vienijimui kainuosiąs $100,- 
000, o dabar jie $95,000 jau 
nubraukė.

Kiek tas persikėlimas kai
nuos, iš kalno niekas tikrai 
negali žinoti, ir mes nesu
prantam, kodėl “Vienybės” 
redaktoriai vargina savo 
galveles tais apskaičiavi
mais. Jeigu tokios kalkulia
cijos ištikimųjų reikalingos, 
tai jas gali padalyti SLA. 
raštinės darbininkai, ku
riems SLA. moka algas. 
“Vienybės” redaktoriai “pė
dės” už savo triūsą negaus. 
Taigi juokingai išrodo, kuo
met jie neprašyti dirba sve
timą darbą'.

“BULIAUS DUKTERYS.”
• Vienas Lietuvos. laikraš
tis rašo:

“Šiaurės Amerikos Jungti
nėse Valstybėse vienas olandų 
veislės galvijų augintojas pir
ko labai aukštos kilmės bulių. 
Bet jo dukterys šioje bandoje 
pasirodė mažiau produktingos 
už jų motinas. Tuo pačiu metu 
to paties buliaus dukterys ki
tuose dviejuose ūkiuose (kurie 
naudojosi tuo buliu 6 metus) 
buvo žymiai produktingesnės 
už savo motinas.”

Taigi, betobulinant “se
niausią” ir “gražiausią” mu- 
musų kalbą, susilaukėme 
“buliaus dukterų.”

Einant šia kiyptim toliau, 
gaidį turėsime vadinti, tur
but, “vištos sunumi.”

Bet kaip musų “kalboty
rai” pavadins mažą šunytį 
ir kaip jie tą pavadinimą iš
vers anglų kalbon?

ABRAKADARBA.
“Lietuvos Ūkininko” 45- 

tame numery randame šito
kią įdomybę iš Amerikos:

“Pensilvanijos štate (šiau
rės Amerikoje) pastatyta kar
vidė iš stiklo plytų. Tos plytos 
pagamintos iš presuoto stiklo. 
Viduriai tų plytų tušti. Tuštu
mos pripildytos džiovintu su
skystintu oru.”

Tuščios presuoto stiklo 
plytos ir džiovintas skystas 
oras! Įdomus dalykai! Ir 
visa tai karvių patogumui!

Bet Amerikoje gyvenda
mi mes šitokių stebuklų ne
girdėjome. Kažin, ar nebus 
tai kauniečių išgalvota Ab
rakadabra?

Protestuoja Prieš 
Ferrero Deporta

vimą.
Dabartiniu laiku yra are

štuotas ir jau nuteistas Itali
jon deportuoti italas Vin
cent Ferrero, kuris yra lega
liai išgyvenęs Jungtinėse 
Valstijose 33 metus. Imigra
cijos valdininkai kaltina jį 
esant anarchistu, nes jis bu
vo įsileidęs savo pastogėn 
anarchistų žurnalo “Žmo
gus” redakciją. Be to, jis ir 
pats redagavęs kokį ten fi- 
lozofinio pobūdžio laikraš
tį, kuris šios šalies . valdo
nams nepatiko. Nors tas 
laikraštis senai jau nebeina, 
ir kol jis buvo leidžiamas 
valdžia nieko prieš jį netu
rėjo, tačiau dabar Ferrero 
yra kaltinamas ir už tą jau 
nebeegzistuojantį laikraštį.

Kadangi Ferrero yra 
griežtai nusistatęs prieš fa
šizmą ir aštriai yra kritika
vęs Mussolinį ir jo kruvinus 
darbus Etiopijoj ir Ispani
joj, tai Ferrero draugai da
bar sako, kad deportuotas 
Italijon jis tikrai busiąs nu
žudytas. Dėl to jie siunčia 
Darbo Departamento sekre
torei Frances Perkins peti
cijas, prašydami, kad įsaky
mas jį deportuoti butų at
šauktas ir panaikintas.

KLAIPĖDOJ ATLEIDO 4 
LIETUVIUS MOKY

TOJUS.
Klaipėdos krašto direkto

rija atleido keturis lietuvius 
mokytojus: Klimavičienę iš 
Duonelaičio mokyklos, Rak
štį ir Jaučiamienę iš Rėzos 
mokyklos ir Vilkutaitienę iš 
Smeltės mokyklos.

ŠALIS, KUR NĖRA MU
SIŲ.

Tahiti saloje, kuri randa
si Pacifiko vandenyne ir 
priklauso Francuzijai, nėra 
nei vienos musės. Vienas 
laivas sykį tenai buvo pali
kęs daug musių su pagedu
siais kviečiais, bet jos tuoj 
išnyko.

Šių metų 22 lapkričio Lie
tuvos ministeris Stasys Lo
zoraitis pasirašė Varšuvoje 
sutartį su Lenkija. Sutarties 
turinio abidvi pusės susitarė 
neskelbti. Tiesa, Kauno ir 
Varšuvos laikraščiai pažy
mėjo, kad abiejų šalių susi
tarimas “labai geras,” bet 
kodėl jis geras, kokios Lie
tuva turės iš jo naudos, ne
paaiškinta. Atrodo, jog Lie
tuvos vyriausybė bijo tos su
tarties tekstą paskelbti, kad 
žmonės dar smarkiau nepa
sipiktintų tautininkų rėži
mu.

I Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas pa
skelbė rezoliuciją apie Lie
tuvos padėtį tarptautinėje 
plotmėje. Nurodo Lietuvai 
gręsiantį pavojų iš Vokieti- 

įjos ir Lenkijos pusės ir pa
žymi, kad Lietuvos valdžios 

j pataikavimas toms valsty
bėms gali visai pražudyti 
Lietuvos neprigulmybę. 
Kad taip gali būti, tai daug 

' abejoti netenka. Bet L. K. P. 
I C. K. patarimas, kad tokioje 
.situacijoje Lietuvos vyriau
sybė turėtų daugiau orien
tuotis į Sovietų Rusiją, negu 
į kitas valstybes; taip pat ne
duoda jokios garantijos, 

'kad Sovietų Rusija galėtų 
išgelbėti Lietuvos neprigul
mybę. Reikia labai abejoti, 
ar Sovietų Rusijos raudono
ji armija eitų svetimos vals
tybės ginti. Iki šiol, rodos, 
Sovietų Rusija tokių žings
nių nedarė ir labai abejoti
na, ar ji darytų ateityje.

Iš Francuzijos ateina bau
gios žinios. Darbihinkai 
smarkiai pasipiktino prem
jero Edouardo Daladiero 
daromais žingsniais pail
ginti darbo valandas ir ap
krauti darbininkus mokes
čiais. Generalė Darbo Kon
federacija paskelbė vienos 
dienos generalį streiką. Val
džia į didesnius miestus, y- 
patingai Paryžių, pritraukė 
armijos. Iškarto Daladieras 
pagrąsino uždaryti socialis
tų ir komunistų partijas. Bet 
kol kas to nepadarė. Buvęs 
premjeras socialistas Leon 
Blum reikalauja, kad Dala
diero valdžia rezignuotų. 
Bet iš visko matyt, kad Da
ladieras liuosa valia nuo 
valdžios nepasi trauks'. 
Sprendžiant iš pranešimų, 
atrodo, kad Francuzijoje 
gali įsigalėti reakcija.

______
Sovietų Rusijoje ir vėl jau 

daroma “čystka.” Šį kartą 
“valoma” jaunimo organi
zacija, Komsomol. Viena 

. “čystka” buvo jau kovo mė
nesyje ir, rodos, gerai Kom- 
somolą “apčystijo.” Bet pa
sirodo, kad prie Aleksandro 
Kosariovo vėl priviso viso
kių nenaudėlių, moraliai su
gedusių elementų, ir kad 
Kosariovas, kaipo vadas, 
tuos ištvirkėlius ir krimina
listus slėpęs. Todėl dabar 
visas Kosariovo komitetas 
tapo perorganizuotas ir pats 
Kosariovas pašalintas iš 
jaunimo vadovybės. Žino
ma, taip ir turi but. Mat, So
vietai, tai ne Amerika. Ten 
valymas kaip kada pasiekia 

į ir vadukus, o čia valomi tik 
nariai. Tuo tarpu gi “kosa- 
riovų” yra ir Amerikoje.

Prieš 1914 metus socialis
tų II Internacionale buvo1 
rimtai svarstomas klausi
mas, ar socialistai eitų ginti! 
savo tėvynę, jeigu kiltų im
perialistinis karas? Dar K. 
Markso ir F. Engelso lai
kuose tas klausimas buvo 
gyvai gvildenamas. Tad F. 
Marksas “Komunistų Mani
feste” stipriai pabrėžė, kad 
darbininkas tėvynės neriui 
ir jam ją ginti nėra reikalo, 
nes jo tėvynė nepastovi, jis 
blaškomas po visą pasaulį, 
it tas paukštis be prieglau-
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dos, be pastogės. Kiti gi ar
gumentavo, jog yra tautos 
ir tautose klasės, ir jeigu jos 
tvarkosi, jeigu vienoje tau
toje yra nors kiek laisvės, 
nors kiek geriau už kitas ša
limai esančias tautas, tad 
tokią tautą reiktų ginti. To
kių ir panašių nuomonių bu
vo daug ir da tebėra. Tėvy
nės gynimo klausimas da ir 
šiandien atrodo neišgvilden
tas. Kilus pasauliniam ka
rui, vieni socialistai rėmė 
savo valdžias, kiti nerėmė. 
Dabar artėja kitas imperia
listinis karas, ir tie, kurie 
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smerkė 1914 metais tuos 
socialistus, kurie rėmė savo 
šalių valdžias karo metu, 
šiandien tie be tėvynių žmo
nės jau stoja už tautų gyni
mą. Atrodo, kad tuo klausi
mu nei socialistai, nei ko
munistai galutinos pažiūros 
dar neturi ir dar teks dėl to 
daug ginčytis.

KIEK KITOS VALSTY
BĖS SKOLINGOS AME

RIKAI.
Per pasaulinį karą ir tuoj 

po jo Amerikai įsiskolino 
20 visokių valstybių. Kai 
kurios jų savo skolas jau 
atidavė, o kitos nei procen
tų jau nebemoka, todėl jų 
skolos žymiai pakilo. Dabar 
tos skolos išrodo taip:

Anglijos $5,263,719,066 
Armėnijos .... 22,705,400 
Austrijos .... 26,000,480 
Belgijos .... 440,576,360 
Čekoslovak. 165,658,603 
Estijos ....... 18,039,718
Finlandijos 8,350,481 
Francuzijos 4,121,120,502 
Graikijos .... 33,868,484 
Italijos .... 2,019,907,055 
Jugoslavijos 61,663,515 
Latvijos    8,300,896
Lietuvos .......... 7,429,514
Lenkijos .... 252,159,819 
Nikaraguos .... 487,544
Rumunijos 66,971,892
Rusijos .... 375,742,114
Vengrijos 2,315,268 
Kai kurios tų skolų sko

lingosios valstybės jau ne- 
bepripažįsta ir jas iškolek- 
tuoti nėra vilties. Pavyz
džiui, Armėnija buvo pri
jungta prie Sovietų Rusijos, 
o pastaroji atsisakė caro 
valdžios padalytas skolas 
mokėti. Taip pat labai abe
jotinos vertės ir Austrijos 
skola, nes tos valstybės vi
sai jau nėra. Vargiai atsi
leis ir kitos valstybes, -< nors 
galutinai jos da nėra atsisa
kiusios kada nors užmokėti. 
Visų jų skolos Amerikai, da
bartiniu laiku siekia jau arti 
13 bilionų dolerių.

Dėkingumo šv, 
lietuviai.

Šįmet, kaip ir 
tais visi Ameriko 
jai stengėsi kaip i 
kamiau prisiruošt 
mo šventei, kuri 
buna švenčiama 
lapkričio ketverge 
galėjo, prisipirko 
nos, kad galėtų ] 
vaišinti ir kitus 
Nors šiais mete 
žmonės pusėtinai 
slegiami, bet ir j 
dėkos dieną gare 
valgyti ir linksmi 
ti. Mokyklos ir ši; 
rios įstaigos švei 
lias dienas. Mok 
tarnautojams ti 
progos saviškius

Gyvendami Am 
susiduriame su 
sąlygomis. Dažn 
visokių nemalonu 
kiu vargų pakelti 
giame kokį dai 
griebti ir pragyve 
daryti. Kapitalas 
pusėtinai spaudži 

i dėlto dėkos dieną 
mes galime už c 
lykų būti dėkingi 
taip, o Amerikoj 
me laisvai kalbė 
rašyti ir laisvai o 
kovai su savo išn 
Ir jeigu mes vis 
jėgiame savo buv 
tai daugeliu atž^ 
esame patys kalt: 
to, kad nemokau 
bame vieningai \ 
dinasi, mes turi: 
progų, tik nemol 
pasinaudoti. Ti 
kant, dėl vienyto 
tarpusavyje nesu

Kai pasižiūrim 
dabar dedasi pa 
mes tikrai galin 
kingi. Maniakai 
kurie Europos ž 
gia vergais paver 
spaudžia. N epas] 
čia taip pat ne 
Niekas čia netyl 
valstybes drasky 
padarė Hitleris 
vakija.

Taip, nors m 
mas, kaip sakom 
ragai, bet vis dė 
lime būti dėking 
me čia Amerikoj 
tetyęsiskaitoma 
mu ir žmoniškun

JJėkoš diena 
reikšminga mui 
Pasaulio įvykių 
pradeda įgyti r 
mę, naują prasn 
susijusi su žmon

CHICAGIEČIAI NORI 
ICKES’Ą TURĖT SA

VO MAJORU.
Aną panedėlį į Washingto- 

ną atvyko Chicagos piliečių 
komitetas prašyti, kad Vi
daus Reikalų Departamen
to sekretorius Ickeš apsiim
tų kandidatuoti į Chięagos 
miesto majorus. Ickes yrti 
gerai chicagiečiams žino
mas, nes jis yra baigęs Chi
cagos universitetą ir paskui 
daug yra dirbęs už naudin
gas reformas Chicagoje. Da
bar gi jis yra pas įžymėjęs 
Roose velto ministerių kabi
nete kaip sumaningas ir pa
žangus administratorius. 
Chicagiečiai nori gaut jį sa
vo majoru, kad sudaužyt 
“Nash-Kelly mašiną,” kuri 
dabar valdo “gengsterių 
sostinę.”

Advokatų drau
nacių ter

Clevėlando i 
draugija kvieči;

LIETUVIŲ SUĖMIMAI 
VILNIAUS KRAŠTE.
Švenčionių saugumo or

ganai padarė kratas ir su
ėmė šiuos lietuvius: Vaclo
vą Petrašką, Praną Ulasą, 
Antaną Bielinį, Joną Kuda
bą, Ananą Prašmutą ir len
ką J. Poniatovskį. Kitą die
ną Prašmutą paleido, visus 
kitus pervežė Vilniun į Lu
kiškių kalėjimą.

John L. Lewis, i 
sil savo dukterii 
mojo suvažiaviir 
siu laikraščiai r,-
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
CLEVELANDO ir AP1ELINKĖS ŽINIOS Streikas Palaužė Chicagos Stokjardus.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Lincoln Parkas ir Adv. T. J. Kučinskas.
Dėkingumo šventė ir 

lietuviai.
Šįmet, kaip ir kitais me

tais visi Amerikos gyvento
jai stengėsi kaip galima tin
kamiau prisiruošti Dėkingu
mo šventei, kuri visuomet 
buna švenčiama paskutinį 
lapkričio ketvergą. Kurie iš
galėjo, prisipirko paukštie
nos, kad galėtų patys pasi
vaišinti ir kitus pavaišinti. 
Nors šiais metais darbo 
žmonės pusėtinai nedarbo 
slegiami, bet ir jie stengėsi 
dėkos dieną gardžiau pasi
valgyt! ir linksmiau praleis
ti. Mokyklos ir šiaip kai ku
rios įstaigos šventė net ke
lias dienas. Mokiniams ir 
tarnautojams tai suteikė 
progos saviškius aplankyti.

Gyvendami Amerikoj mes 
susiduriame su sunkiomis 
sąlygomis. Dažnai turime 
visokių nemalonumų, viso
kių vargų pakelti, kol įsten
giame kokį darbelį susi
griebti ir pragyvenimą pasi
daryti. Kapitalas mus visus 
pusėtinai spaudžia. Bet vis 
dėlto dėkos dieną švęsdami, 
mes galime už daugelį da
lykų būti dėkingi. Šiaip ar 
taip, o Amerikoje mes gali
me laisvai kalbėti, laisvai 
rašyti ir laisvai organizuotis 
kovai su savo išnaudotojais. 
Ir jeigu mes vis dar nepa
jėgiame savo būvį pagerinti, 
tai daugeliu atžvilgių mes 
esame patys kalti. Kalti dėl 
to, kad nemokame, nesuge
bame vieningai veikti. Va
dinasi, mes turime puikių 
progų, tik nemokame jomis 
pasinaudoti. Tiksliau sa
kant, dėl vienybės trukumo 
tarpusavyje nesusikalbame.

Kai pasižiūrime į tai, kas 
dabar dedasi pasaulyje, tai 
mes tikrai galime būti dė
kingi. Maniakai diktatoriai, 
kurie Europos žmones bai
gia vergais paversti, mus ne
spaudžia. Nepaskelbti karai 
čia taip pat nėra žinomi. 
Niekas čia netyko svetimas 
valstybes draskyti, kaip tai 
padarė Hitleris su Čekoslo
vakija.

Taip, nors musų gyveni
mas, kaip sakoma, nėra py
ragai, bet vis dėlto mes ga
lime būti dėkingi, kad esa
me čia Amerikoje, kur dar 
tetyęsiskaitoma su teisėtu
mu ir žmoniškumu.

.Dėkoš diena turėtų būti 
reikšminga mums visiems. 
Pasaulio įvykių plotmėje ji 
pradeda įgyti nauja reikš
mę, naują prasmę, kuri yra 
susijusi su žmonijos laisve.
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Advokatų draugija prieš 
nacių terorą.

Clevelando adv o k a t ų 
draugija kviečia visos ap

skrities advokatus, kad su
rengtų protesto mitingą 
prieš žvėriškus Vokietijos 
nacių darbus, kurie pasireiš
kė žydų mušimu ir jų turto 
naikinimu.

Pravartu čia pažymėti ir 
tai, kad miesto taryba taip 
pat griežtai pasisakė prieš 
kalbamus nacių žiaurumus.

Žmoniškumo jausmas ver
čia amerikiečius protestuoti 
prieš sužvėrėjusių nacių 
darbus.

Policija apsupo federalės 
valdžios agentus.

Clevelando priemiestyje 
Į Parmoję federalės valdžios 
agentai suėjo į vieną aplei- 

jstą namą jieškoti butlege- 
iių. Vietos policija, pastebė
jusi negyvename name švie
sas, apsupo jį. Mat, ji manė, 
kad ten plėšikai slepiasi. 
Vos tik per plauką neįvyko 
susišaudymas. Pagaliau vi-Į 
sas reikalas pasiaiškino ir 
(nelaimės liko išvengta.

Dar apie kun. Karužiškį.
Anąsyk rašiau, kad kle

bonui A. Karužiškiui buvo 
surengtos išleistuvės, ir kad i 
tos išleistuvės iš dalies buvo' 

j keistos, i
; skelbti, kur kun. Karužiškis 
lyra iškeliamas.

Dabar eina 
Į kun.

štai vaizdas iš Chicagos stokjardų, kur sustreikavo darbininkai. CIO unijos pikietai dabo
ja vartus, kad streiklaužiai neitų dirbti. Jie nešiojasi užsikabinę plakatus, ant kurių yra 
parašyta, kad stokjardų kompanija neteisingai elgiasi su darbininkais.

kos moterį; išdiysęs priėjau 
prie jos ir pasiklausiau, ką 
čia veikia tie gyvieji vyrai? 
Moteris atisakė: “čia yra 
rašoma Amerikos Teisių Is
torija. Tie visi vyrai yra ad
vokatai. Tamsta palauk bis- 
kį, aš tamstai pašauksiu vy
liausi redaktorių T. J. Ku
činską. Jis paaiškins tams
iai daugiau. Dabar jis užim- 
itas! Atvyko čia iš St. Paul, 
ĮMinn., didžiausios advoka
tų knygų leidyklos leidėjas 
i ir nori gauti informacijų.”

Kai leido man prieiti prie 
adv. Kučinsko, tai jis sėdėjo 
apsikrovęs įvairiom teisių 
knygom, žurnalais ir semi 
laikų laikraščiais. Kučins
kas eina pareigas kaip 
“American Law Histoiy 
Managing Editor.” kuris tū
li po savo kontrole septynis 
kitus advokatus ir prižiūri 
jų darbą.

Tai yra netik garbinga, 
bet ir svarbi vieta. Adv. Ku
činskas turi teisių daktaro 
laipsnį, bet jis nesididžiuo- 
ja tuo ir neriečia savo no
sies. Man teko nugirsti, kad 
nekurie Chicagos profesio
nalai labai pavydi Kučins
kui tokios garbingos vietos.

Bet Kučinskas neįsipirko 
į šitą vietą. Kai pernai buvo 
rašoma Chicagos Lietuvių 
Istorija, tai Kučinskas tame 
darbe buvo Senior Editor ir 
puikiai pasirodė, dėl to ir 
tapo paskirtas vadovauja
mu redaktorium prie Teisių 
Istorijos.

Beveik visada taip buna, 
kad kol veikėjai gyvi ir vei
kia, tai visuomenė beveik ir 
dėmesio nekreipia ir retai 
kada pripažįsta jiems kredi
tą ar pagarbą; bet kai vei
kėjas numiršta ir netenka 
jausmų, tai tada jį giria ir jo 
darbus vertina. Mano ma
nymu; butų daug logiškiaji, 
įvertinti ir pagerbti asmenį 
da kol jis gyvas, jaučia ir 
girdi. Kazlų Ruda.

CHICAGO, ILL.
Pripuolamai aną dieną 

teko nuvykti j Lincoln Par
ko apylinkę (Chicagoje). 
Atlikęs savo reikalus, suma
niau užeiti ir į patį parką ir 
pažiūrėti kaip dabar tas 
parkas atrodo. Nugi kas: 
medžiai stūkso be lapų, žo
lė pusrudė, gėlių nėra, ne
jauku—tuštuma! Užėjau į 
zoologijos skyrių pažiūrėti 
musų protėvių (beždžio
nių). Ten tie piliečiai be
veik visada vienodai gyve
na (kai liuoslaikiu kareiviai 
kareivinėse): vienas mie
ga, kitas ramiai sau sėdi, da 
kita? laipioja-karstosi.

Viename kambario gale 
radau k.eliatą beždžionių 
tokių, kad jeigu jas susitik
tum miesto gatvėj patamsy, 
tai nebūtų daug abejonės, 
kad sutikai negruką. Viena 
beždžionė klėtkoje buvo at
skirta ir didelė: mažai vaik
ščioja ir retkarčiais piktai 
pažvelgdavo į stovinčius 
žmones, tartum duodama 
suprasti, kad ji neapkenčia 
savo priešų — žmonių, ku
rie uždarė ją j tą nelaisvę. 
Kai atnešė jai pietų, tai ji, 
visgi išėjo iš \ivo guolio, pa
ėdė ir vėl atgal nuėjus i guo
lį atsisėdo užpakaliu į žmo
nes. Atrodė, kad tai tikras 
stambaus sudėjimo negras; 
nemanau, kad ir stiprus vy
ras, susikibęs su ja, pajėgtų 
nugalėti! 1

Reikia stebėtis, kad žmo
nės, matydami tiek aiškius 
faktus prieš save, vis dar į 
mano ir tiki, kad juos sutvė
rė kokis ten aukščiausias. I

Išėjęs iš zoologijos sky
riaus, pamačiau parke dide
lį naują muro namą — tai 
buvo Amerikos Istorijos 
Muzėjus. Užėjau vidun: 
mane pasitiko du unifor
muoti ir ginkluoti tarnauto
jai. Išklausinėję kame rei
kalas, leido man pasižiūrėti 
ir nurodė kryptį iš kur pra
dėti. Namas iš lauko beveik

BROOKLYNO LIETOVUJ NAUJIENOS. žin%maA. vi2uom.tnės yįkj: _____  __ ______________________ _ jhs o. uamoiausKas u Kiti, 
o jau kuomet S. Dambraus
kas ką nors rengia, tai visi 
žino, kad parengimas buna 
tikrai šaunus. Todėl gerbia
ma laisvos minties lietuvių 

(visuomenė prašoma 11 gruo
džio dieną namie vakarie
nės nevalgyt, bet ateit ant 
laisvamanių vakarienės. Ji 
bus Darbininkų Svetainėje, 
10413 So. Michigan avė., 
pradžia 5:30 vai. vakaro.

Antanas Jocius.

Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas.

„oc .... Lapkričio 25 buvo Ame-' pustais, naminės babkos ir
uv 1-nn Kmrnžižk^ ’ikos Lietuvių Piliečių Kliu-(Kitų skanių užkandžių. Prie 

i bo kvartalinis biznio susi-, t° bus ir gėrimų.
. i.,/linkimas. Kiek biznio vedi I įvykusiam Lietuvos Šel-

Karužiškis nasilieka'm0 ^tininkas F. Vaitukai- P™o Fondo posėdy 26 lap- 
tAil.J £ tis pažymėjo, tai paskutinis kricio gaspadonai raporta- 

( levelande n toliau. Kaip , , r . - npbiop-o biz-'vo, kad jau pusėtinai tikietu(ilga , to niekas nežino. Ta- Kyaitnla^ davė neblogo oiz > J tikimasi turėti izion „..runiUnvc nun-okin,, 'mo, bet buvo daug ir įsmo-, Ispa> uuoia n UKimasi uueu 
ciau paiapijonys pageidau- k = k Gėrimo laisniu iš- svečiu is kitu miestu. Muzi- 

I ja, kad jis niekur nebūtų ke- -• . , , '• -z, kantai eros lietuviškas nol-;...... laidos 11 šimtu doleriu. Sv. Įrantai gios .ueiuMSKas poi-Jiamas ir pasiliktų klebo- 
| nauti.

“Pirmyn” choras Cleve- 
lande.

Gruodžio 4 d. pas mus 
i buvo atvykęs koncertuoti 
j Chicagos Pirmyn Choras. 
Koncertas buvo Lietuvių sa

lioje., Pirmyniečiai šauniai 
Į palinksmino Clevelandą 
i naujomis ir čia negirdėto- 
Imis dainomis.

Pasirodo, kad choras yra 
padaręs labai didelę pažan- 

:gą. Todėl visiems clevelan- 
Įdiečiams tikrai buvo įdomu 
'to išgarsėjusio choro kon
certą išgirsti.

Moterų bankietas.
i Moterų Piliečių Kliubas 
buvo surengęs šaunų ban- 
kietą su šokiais Prekybos 
buto kambaryje. Publikos 
buvo nedaug, bet kas atvy- 

| ko, tai labai smagiai laiką 
praleido.

-
Šv. Jurgio parapijos ba- 

zaras jau pasibaigė. Jis tru
ko kelias dienas. Kiek paty
riau iš komiteto narių, tai 
bazaras davė pusėtinai pel- 

'no. Jonas Jarus.

John Lewis ir Jo Duktė.

John L. Lewis, CIO vadas, jam nežinant nutrauktas kartu 
sh savo dukterimi Kathryna. Tai buvo laike CIO steigia
mojo suvažiavimo Pittsburgh e. Jiedu čia žiuri, ką kapitali
stų laikraščiai rašo apie CIO konvenciją.

i kitų Įvairių valgių paga-
■ minti, kaip tai dešrų su ko-

, Mintum -»-x «-■» I-» «■» Ir 1 »•

laidos 11 šimtų dolerių. Šv. 
Jurgio Draugijai išmokėta 5 
šimtai dolerių. Abidvi sve
tainės išgražintos, išmalevo- 
tos, kas irgi paėmė apsčiai 
pinigo.

Valdybos pirmininkas A. 
Velička taipgi aiškino, kad 
laiks nuo laiko reikia vis šį 
bei tą pataisyti, pagerinti, o 
tas kainuoja pinigų. Bet, pa
lyginus su kitais tos rūšies 
biznieriais, sako A. Velička, 
tai mes dar verčiamės gerai. 
Jo nuomone, kad musų 
Kliubo nariai turi dar tą pa
protį, kad vietoje eiti į Kliu
bą su parengimais, su drau
gais laiką praleisti, tai eina 
kitur, kur pas svetimtautį. 
Taip neturėtų būti.

Menedžeris Jurgis Kar
pus pažymėjo daug gerų da
lykų/kas liečia Kliubo biznį

kas ir suktinius. Svečius vai-. 
šins šios gaspadinės: N. Pa-Į 
jerskienė, O. Peslikienė, O. 
Milienė ir T. Šimkonienė.

Kitas susirinkimas bus su- 
batoj po vakaruškų, 17 d.' 
gruodžio, 4:00 vai. po pietų.' 
Čia bus duotos, atskaitos ir ••
svarstoma kas< veikti toliau, v •,,,•„ fL.’, 
Visi delegatai meldžiami at
silankyti, nes reikia būti pri-, g l ą 
sirengusiems, jei užpultų | ’
grumojantieji fašistai. į P r

Trumpai Iš Lietu
viškų Kolonijų.

Philadelphia, Pa. — Se
niausia šio miesto lietuvių 

, “Šv. Jurgio 
Kareivio Draugystė,” vien- 

, balsiai nutarė prisidėt prie

<=j* xootovai. ; Rumford, Me. — Nelabai 
A. Markevičiūtė, senai čia buvo atvykę iš Bo- 

——;------ — 'stono dainininkai, p-lė Ona
Ką Veikia Chicagos'Baltrus ir Ig. Kubiliūnas, 

r • • • ' i kurie davė koncertą. JiemsLaisvamaniai. [padėjo vietinis mergaičių 
Chicago, Ill. — 1937 me-(chorai? smuikininkė p-lė

'tų gruodžio pradžioj laisva- Stasmlytė, pianistė p-lė De- 
' maniai turėjo savo suvažia-! 8utyte ir A. Makauskas su 
vimą, kuriame buvo įkurta iarrnoska- _ ___

irnarTu\7p/7aGiia"'“Bet“‘ir :^n]/'ikoST ,Lietuvi^. Etinės! Worcester, Mass. — Lap- 
.. d .- ..P? ./ kultūros Laisvamaniu Drau- o/- pįo qt a ^7jis pripažįsta, kad reikėtų .. Tuomet buvo tik špšios'l I 1 ° - • -gija. įuomet buvo uk sesios įos kuopos vakariene' ir so- 

Ikuopos su apie pora šimtų kjaj lietuviu salėj prie 29 
narių. Pirmoji buvo stip- ^dicott st. ‘ 
uausia ir vadovaujanti, to-, --------
dėl pirmoji ir suvažiavimą' McAdoo, Pa. -^ Šiomis 
šaukė. (dienomis čia mirė Stasys

Suvažiavę kuopų atsto-1 Vicius, 55 metų amžiaus lie- 
vai vienbalsiai užgyrė lais- tuvis. Jo moteris mirusi jau 
vamanių draugijos steigi-(S metai atgal. Liko 3 sūnus 
mą, priėmė jos įstatus (kon- ir viena duktė. Mirė taip pat 
stituciją) ir daug gerų ir Jonas Noga, palikdamas di- 
naudingų sumanymų pada-Įdėliam varge moterį ir tre- 
. _. Išrinko Centralinį Ko- jatą vaikų. Abudu prigulė- 
mitetą, kuriam pavedė su- jo prie SLA. 
važiavimo nutarimus vyk
dyt. Du svarbiausieji daly
kai jau įvykdyti: vienas, tai 
išleista vienkartinis “Lais
vamanio” leidinys, kurio tu
rinys daugiausia informaci- 
jinis, bet gana įvairus; ant
ras, tai prakalbų maršrutas, 
kurio metu buvo įkurta apie ( 

jaštuonios naujos kuopos į-

nariam daugiau remti savo 
Kliubą.

Po' valdybos raportų, kal
bėjo visa eilė Kliubo narių 
ir nurodinėjo, kad senai jau 
reikėjo susirūpinti bendra 
Kliubo padėčia, ir susirū
pinti ne vien tik direkto
riams, bet ir visiems na
riams. Nes Kliubas stovi 
gražiausioje Brooklyno vie-

toks pat, kaip ir visi narnai,! - 
bet viduje tikras palocius! j 
Vaikščiojau po pirmąjį auk- ( 
štą, antrąjį ir trečiąjį, ir vi- j 
sur radau ir mačiau įvairių 1 Į 
istoriškai vertingų ir bran-| 
gių daiktų.

Trečiame aukšte atsida-1 j 
ręs vienas duris net knyste- j j 
Įėjau ir nustebau: puikus, I ! 
dideli? kambarys, su pui- j 
kiais šių laikų rakandais ir 
rašomais stalais, o prie tų 
stalų sėdi septyni vyrai—ad
vokatai. Viename šoųe kam
bario pastebėjau prie dės- i

WORCESTER, MASS, i

CHESTNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Viuokia Degtinė, Likeriai, Vynai j 
ir visokių išdirby’sčių ALUS. I 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS J

RŪŠIES. |
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS.

New Yorko Banditų Auka.

toje ir gražiausiai įrengtas, ų-
Jeigu kas nori “privacy,” 
tas gali jo turėti Kliube. Pa
tai navimas musų Kliube ir
gi geras. Atėjęs į Kliubą lie
tuvis ar svetimtautis, jau
čiasi esąs gražioje ir saugio
je vietoje.

Tokia susirinkimo nuotai
ka ir dvasia ypatingai pati
ko musų Kliubo direkto- 
liams ir menedžeriui, kad 
nariai rimtai diskusavo.

Waterbury, Conn. -— Čia 
yra vakarinė lietuvių kalbos 
mokykla, kurią lanko 25 as
menys. Mokytojauja p-lė K. 
Radauskaitė. Pamokos bu
na du vakaru į savaitę, pa- 
nedėly ir ketverge, Dugan 
mokyklos patalpose.

p į. -—-•j'-- -- i.Y“ = | Philadelphia, Pa. — Kai
Vytautas Katilius. |’iet,UvnJ kurie lietuviai čia mano,

i Atlikta n daug smulkesnių kaf| gkA. centras turėtu but 
(darbų. Vienu žodžiu, nuo|perkelta i§ New Yorko į 
j lJ'N metH. Padalyta jau > philadelphija, nes čia yra 
tiek kad šiandien galima j <<Ju Valstijų nepri- 
j asidziaugti ir pagerbti sa- klaugomyl5ės lopįyg » 'Bet 
\ o daibuotojus. kiti gako kad ŠLA. nėra

I ( 2riind7in 1 I rlinna vi‘9 1 ...............................' ... v .lopsys jam ne-

LAWRENCE, MASS.
Turėsim “silkių balių.”
Lawrence’o “bulvių ir sil

kių parengimas” Lietuvos , w 
Šelpimo Fondo naudai jau Į Gruodžio 11 dieną yra ■ «h ibė» ir < 
artinas; jis bus 10 gruodžio, j rengiamas banketas (vaka- 
6:00 vai. vakare Kliubo ap-jrienė). Programa susidės iš: 
linkmėj žemėj, o jei oras;veikėju tnimpų kalbų, mu-l 
pasipriešins, tai atsibus ; zikos ir dainų/ T 
apatinėj salėj. Jei oras bus i nės bus šokiai. < 
gražus, tai bus įtaisyta bul-j čausko orkestrą. Rengimo 
vėms kepti kepykla, o i ” \ .1__
bus šimtai. Išrinktosios ge- jgų, kad 
fisiiicine T.awronno’n <raer>a_ ' 
dinės, kurios prisižadėjo ir'mo komisijon įneina plačiai

----- --------- Akron, Ohio. — Čia gy- 
Po vakarie-.vuoja “tautiškojo” Susivie-

Gros Les- nijimo” kuopa ir “darbiniu-' 
a bul- j čausko orkestrą. Rengimo kiškojo” Susivienijimo kuo-Į 
silkių 1 komisija deda daug’ pastan- pa, ir jos taip gražiai tarp 

------------- ------------os ge-jgų, kad visi svečiai ir vieš- savęs sutinka, kad vakarė-' 
riausios Lawrence’o gaspa-Į nios butų patenkinti. Rengi- liūs išvien rengia. Galima 
dinės, kurios prisižadėjo ir rno komisijon įneina plačiai sakyt “bendras frontą'?.”

čia parodyta, kaip New Yorko policininkai apžiūri Dn and 
Bradstreet firmos tarnautoją O’Harą, kurį nušovė du ban
ditai. Jis buvo užpultas ir nuo policininkai apžiūri Dunn & 
barį.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Buvo Graži A. L. Kongreso
Konferencija Apie Literatūrą ir Jos Kritiką.

— D. PUMPUTIS —
i apskričio “di

džiajame” ižde yra $519.19, 
neskaitant “mažojo” iždo, 
kuris iki šiol buvo laikomas 
smulkioms pajamoms ir 
smulkioms išlaidoms.

Baigdamas savo raportą 
pirmininkas pažymi, kari 
musų apskritys drąsiai gali 
but pavyzdžiu daug dides
nėms teritorijoms. Nei Broo- 
klynas, nei Chicaga, nei 
Philadelphia, nei Detroitas 
iki šiol da negalėjo pasigir
ti tokiais stambiais darbais, 
kokius mes atliekam. Pirmi
ninkas sako, kad kreditas 
už tai priklauso ne jam ir ne 
kitiems komiteto nariams, 
bet visam apskričiui, vi-j 
soms jo kolonijoms, visiems 
draugams ir draugėms, ku
rie pasišventę dirba bendrą 
darbą. O sekasi tas darbas 
dėl to, kad pas mus nėra jo
kių partijų, bet yra viena 
organizacija, kuri susideda 
iš visokių draugijų ir kliubų 
atstovų.

Po to sekė kitų viršininkų 
raportai, paskui mandatų 
komisijos raportas ir dele
gatų raportai iš kolonijų. 
Pasirodė, kad Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyriai 
kolonijose veikia gerai ir vi
si turi pinigu savo reika
lams.

Raportams pasibaigus, ap
svarstyta visa eilė naujų su
manymų ir padaryta kelia- 
tas naujų nutarimų. Buvo 
įnešimas steigti vasarinę 
kempę ir mokyklą lietuvių 
jaunimui, bet tas palikta 
valdybai apsvarstyti. Rezo
liucijų komisija patiekė ke- 
liatą rezoliucijų, kurios bu
vo priimtos ..vienbalsiai.

Worcesterio delegatas Ža
limas buvo iškėlęs faktą, 
kad tūlas slapukas iš Lewis- 
tono pereit# pavasarį ap
šmeižė per //Laisvę” šio ap
skričio pirfnininką S. Mi- 
chelsoną. Bet Michelsonas 
paaiškino, kad tai jau pase
nęs dalykas, jis nieko apie 
tai neatsimenąs ir dabar ne 
laikas ir ne vieta čia apie tai 
diskusuoti. Tas taip ir pali
ko be pasekmių.

Konferencija išrinko se
kantiems metams valdybą, 
kurion įnėjo beveik visi se
nieji nariai. Posėdis pasi
baigė labai gera nuotaika. 
Po konferencijos buvo va
karienė.

Dalyvavo 64 organizacijos | Dabar musų 
su apie 7,000 narių.

Pereitą sekmadienį, gruo
džio 4 d., Cambridge’uje 
buvo sušaukta metinė Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
Massachusetts apskričio 
konferencija. Delegatų at
važiavo apie 50, neskaitant 
valdybos, kuri susideda iš 
11 narių. Iš viso konferenci
joj buvo atstovaujama 64 
organizacijos prieš 49 pe
reitų metų konferencijoj. 
Taigi pasirodo, kad per me
tus laiko Amerikos Lietuvių 
Kongreso apskritys musų 
valstijoj gerokai paaugo, 
pribuvo 15 naujų organiza
cijų.

Iš apskričio pirmininko 
S. Michelsono raporto pa
aiškėjo, kad Amerikos Lie

tuvių Kongresas yra nuvei
kęs daug darbo. Minint Lie- 

. tuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktį pereitą žiemą 
buvo surengta visa eilė mi
tingų, kurie turėjo didžiau
sio pasisekimo. Mitinguose 
buvo reikalaujama panai
kinti Lietuvoje karo stovį, 
paleisti anti-fašistinius poli
tinius kalinius, atsteigti de
mokratinę tvarką. Kai tauti
ninkai, dumdami musų vi
suomenei akis, deklamavo 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim,” tai mes iškėlėm obal- 
sį: “Mes be demokratijos 
nenurimsim!” Ir tam obal- 
siui Amerikos lietuviai pa
rodė didžiausio pritarimo 
musų mitinguose. Mitingai 
buvo rengiami netik Massa
chusetts valstijoj, bet daug 
jų buvo ir kitur, pavyzdžiui, 
Brooklyne, Patersone, Ne- 
warke, New Havene, Hart
forde, Waterburyje, Lewis
tone .ir kitur. Ir visur kalbė-

merga capt man už sušalu
sios nosies ir sako: “Pasa
kyk, ar tik mane vieną my
li?” Ale tuoj atšoko ir pasi
purtė. “Eee, sako, tavo nosis 
šalta, kaip negyva žuvis! 
Nenoriu, nenoriu tavęs!” 
Na, ir vėl, Maike, kryžius 

kitąsyk buvau lakamnas ant mano ženybmos, ir ne vien 
mokslo, kaij) jaunesnis bu- tik ženyboms, bet šį sykį ir 
vau. Jessa, ant mergų ir ant ožkai.
knygų turėjau pramuštą gal- —Šitie dalykai, tėve, kaip
vą. Kantička būdavo vie- tik ir parodo, kad tau reikia 
nam kišeniuje, sapnininkas daugiau mokslo. Jeigu tu 
kitam, ir traukiu, būdavo, 
ant vakaruškų. Ale kas iš to,

apsižėnyt .negalėjau, Visos gu ištrinta ji da daugiau pa- Jo Massachusetts ap- 
mergos pamesdavo. Atsime
nu, Kretingoj buvau susipa-1 
žinęs su viena į---- s'-

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—Sveikas, tėve.
—Jes, Maike, iš Dievo 

lockos da krutu po biskį. O 
kur tu taip droži?

—Einu mokytis, tėve.
—Žinai, Maike, kad ir aš

—Šitie dalykai, tėve, kaip

butum kiek daugiau apsi
švietęs, tai sniegu nosies sau 

Maike, kad per tą mokslą ir nebūtum baltinęs. Juk snie-
faus. " ’ Įskričio kalbėtojas.

—Na, tai kokiems para- Re musų apskritys iš- 
gyvanašle. liams tos gazietos rašo, kad leido ir išplatino tarp kolo- 

Boba buvo raudona ir dikta, nuo šalčio kūnas pabąla?
kaip kubilas. Patiko ji man 
ir jau buvom nutarę eit prie 
Dievo stalo. Ale ji turėjo to
kį šuniuką ir vis bučiuodavo 
jį. O aš, kaip skaitydavau 
visokias knygas, tai jau ži
nojau, kad žmogus su razu- 
mu šunies nebučiuos. Taigi 
vieną sykį aš jai ir pasa
kiau: 
dangi mudu jau 
žengt į stoną moterystės ir 
per visą gyvenimą krūvoj ■ 
poną Dievą garbint, tai tu to 
bestijos nebučiuok. Juk ži
nai, sakau, kad jis apuosto bar tuoj eisiu išsigert pasku- 
visų šunų vuodegas, tai kaip tinį kartą, 
tti gali jo snukį bučiuoti? I 
Juk reikės ir spaviednin ei
ti, švenčiausį priimti, taigi 
lupos turi but čystos. O prie 
to juk ir mudu turėsim kada 
nors pasibučiuoti. Taigi žiu- 
lėk, sakau, kad daugiau to 
šunies nebučiuotum. O jei
gu jau labai nori bučiuot, 
tai verčiau pabučiuok jam į 
vuodegą, ba ji visgi čystes- 
nė, negu jo snukis.

—O ką ji tau atsakė?
—Ji šoko ant manęs kaip 

koks uparas, Maike. Sako, 
durniau, tu pats pabučiuok 
mano šuniui vuodegon! Jei
gu tu mano šuniuko nemyli, 
sako, tai tu man ne pora, 
pašolvon nuo manęs! Na, ir 
mudviejų ženyboms buvo 
amen.

—Bet čia juk ne mokslas 
buvo kaltas, tėve. Į

—Šiur, Maike, kad moks
las. Juk aš buvau ir kitą ii- 
gakasę pamylėjęs. Ir ne- •"• • ' 
špetna buvo merga. Tėvas 
žadėjo da ir ožką duoti prie
do. Ale pasiklausyk, kas at
sitiko. Aš turėjau bėdos su 
savo nosimi, kuri štedi bu- Į 
davo raudona. Bet vienoj į 
gazietoj aš išskaičiau, kad ciauvc vliVlclco 
susalusi nosis pabąla. J aigi kurįas žuvo 9 žmonės ir la- 
eidamas pas savo mylimą as 
pasiėmiau saują sniego ir 
pradėjau trinti i 
galą; sakau, gal gi ir pa
bals. Bet kaip tyčia, vaike,)

Cicilija, sakau, ka- 
nutarėm

, — „----- -------- nijų 10,000 atviručių, ku-
—Kūnas pabąla tik tada, riose parodyti tautininkų 

tėve, kada jau visiškai suša- valdžios, sušaudytujų lietu- 
la. Tada jis buna jau nebe- vių atvaizdai. Anglų, fran- 

- cuzų ir lietuvių kalbomis to
se atvirutėse paaiškinta, kad 
tai Lietuvos fašistinio tero
ro aukos. Atvirutės buvo iš
leistos tam, kad amerikie
čiai siųstų jas Lietuvon, 
reikšdami tuo budu protestą 
prieš krauiu susitepusį tau
tininkų režimą.

Pereitą žiemą, kai Smeto
nos “seimas” svarstė naujos 
konstitucijos projektą, A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
centras ir visi skyriai siuntė 
tam “seimui” telegramas, 
kad naujoj konstitucijoj ne
būtų paneigti demokratijos 
principai ir Steigiamojo Sei
mo dvasia.

Bet tai toli ne viskas, ką 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas yra per metus nuveikęs. 
Pavyzdžiui, mes surinkom 
apie 30,000 parašų po Am
nestijos Peticija, reikalau
jančia paleisti politinius ka
linius. ir musų delegacija 
nuvežė tą peticiją su visais 
parašais į Washingtona Lie
tuvos Atstovybei, kad ši nu
siųstų ją Kaunan.

Musų apskritys praėjusią 
vasara yra nusiuntęs $500 
Amerikos Lietuvių Kongre
so centro komitetui ir $200 
Lietuvon; gi centro komite
tas savo ruožtu nusiuntė 
$300 Lietuvon. Be to, mes 
paaukavom $150 Ispanijos 
demokratijos gynėjams; pa
aukavom po $25 Sakalaus
kui ir Gasparui, kurie sugry- 
žo iš Ispanijos sunkiai su
žeisti, ir $25 jaunuolių žur
nalui “Voice.”

Šios vasaros pabaigoje 
. mes suruošėm Maynarde 

šaunų pikniką, kuriame da
lyvavo tūkstančiai lietuvių. 
Nors šią vasarą buvo sunkus 
nedarbas ir žmonės pinigų 
neturėjo, vis dėl to piknikas 
davė apie $600 gryno pelno.

gyvas.
—Olrait, Maike, jeigu tu 

viską žinai, tai pasakyk gi, 
kas reikia daryt, kad nosis 
nebūtų raudona?

—Geriausis patarimas, tė
ve, yra toks: nesilankyk 
dažnai po saliunus, o jeigu 
ir užeini kada, tai nestovėk 
ilgai prie baro.

—Okei, Maike. Aš pa
klausysiu tavo rodos, ir da-

—Iki pasimatymo, tėve.

TRAGEDIJA GRAND 
CENTRAL STOTY.

Grand Central gelžkelių 
stoty, New Yorke, šimtų 
žmonių akyvaizdoje aną
dien buvo baisus įvykis. Vi
sų pirma publiką sukrėtė 
šiurpulingas moteriškas kly
ksmas. Paskui pasirodė jau
na moteris, kuri bėgo teroro 
apimta ir klvkė, o paskui ją 
vijosi kažin koks vyriškis su 
revolveriu. Tuoj suskambė
jo 3 šūviai ir mergina kvito. 
Pasirodė, kad visos trys ku- 
lipkos pataikė jai į nugarą. 
Tuomet tas vyras prisidėjo 
ginklą prie smilkinio ir pats 
nusišovė. Policija nustatė, 
kad nušautoji buvo Mariona 

.Wheeler, 32 metų amžiaus 
mergina, o jos užmušėjas— 
John McNeal, 52 metų naš- 

jama, jog jis nušovė 
ją dėl to, kad ji atsisakė už 
jo tekėti. Jis meilinosi prie 
jos net 6 metus.

ANGLIJOS AUDROSE 
ŽUVO 9 ŽMONĖS.

Šiomis dienomis Anglijoj 
siautė didelės audros, per

NUO DIDŽIOSIOS 
KOPOS.

Nuo didžiosiso kopos 
Tau parnešiu smėlio, 
O nuo marių kranto— 
Baltą akmenėlį.
Balta akmenėlį 
Amžių amžiai plovė, 
Ir didžioji kopa 
Čia nuo amžių stovi.
Kam apsunko dienos, 
Kam širdis susopo, 
Tam linkiu ramybės 
Nuo didžiosio? kopos.
Ten žvejų kaimelis 
Miegti užpustytas, 
Ten sapnų nedrumsčia 
Vakaras nei rytas.
Kai išdils mus pėdos, 
Kai nuplaus jas putos, 
Žaliojoj girelėj 
Vis čiauškės lakštutė.
Vis purtys čia smėlis 
Ir kvepės pušaitės... 
Kas tada išvaikščios 
Šiuos klonius, pašlaites?
Nulinkau prie marių, 
Prie Vilnių ir prūsių. 
Ošia, ošia vandens 
Amžinai ir duslus.

A. Vaičiulaitis.

bai daug pridaryta nuosto- 
.. lių. Į Blackpool miestą juros 

bangos mušė 80 pėdų aukš
čio ir sunaikino beveik visus 
pajūrio namus.

PirėlyH Suvadžiotojas, Vienu veiksme
Komedija Parašė Ron. Rumšas. Ga 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 5 
molerys ir 5 vvrai
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas Juokin
gas vsikalčils. Dalyvauja 2 vyr-i ir 
2 motorvsr Abu veikalėliai vieno.e 
knygutėje Kaina .......................... 25c

įtojas Neveravičius iškritikavo J. Dabrilos 
1 knygą “Lemties Žaismas”; už savo kriti- 
| kos neigiamą pobūdį buvo patrauktas teis- 
I mo atsakomybėn ir rezultate gavo... pen- 
' kias paras.

Tur but toliau nueiti nebegalima. Gal gi mciiur ii mciaiuiud Kyvciimic Maovbuimao . . '■ i
reiškinys—perdaug išbujojusi menininkų autorius nesikėsins į recenzento gyvybę. 
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“NELIEČIAMIEJI” AUTORIAI.
Jonas Šimkus “Lietuvos Žiniose” patie

kė įdomų straipsnį apie dabartinius Lietu
vos literatus ir kitus menininkus.

Jau kuris laikas, sako jisai, kaip musų 
meno ir literatūros gyvenime pastebimas

ir literatų ambicija, kokios kitur tikrai ne
rasime. Autorius, parašė knygą ir laukia... 
tik palankaus atsiliepimo. Neduok vieš
patie, jei kas pabandė atsiliepti kritiškai, 
dar blogiau — neigiamai. Tada autorius 
pradeda “jieškoti teisybės.” Rašo į laik
raščiu-. puola recenzentą ar kritiką, vaikš
to pasipūtęs prieš “savo priešą,” ir visiems 
skundžiasi esąs nuskriaustas ir “išdirb
tas.” Atsiranda net tokių, kurie turi pasi
rinkę priešu kokį nors asmenį. Ir jei kurio
je nors spaudoje tokio autoriaus veikalui 
pasakomas kritiškas ar neigiamas žodis, 
nors ir visai kito asmens pasirašytas, tai 
anas rašytojas būtinai mato tik savo “nuo
latinį priešą,” jo rankos darbą.

Kiekvienam aišku, kad tai yra kažkas 
panašu j maniją, ir kad tai jokiu budu ne
prisideda prie musų kūrybos laipsnio pa
kėlimo. Iš tikrųjų gi dabar, norėdamas pa
rašyti apie knygą, paveikslą ar muzikos 
kurinį tokią nuomonę, kokią diktuoja tavo 
protas ir sąžinė, dažniausiai prisibijai, 
kad tavęs tas ar kitas autorius, geriausiu 
atveju, amžiams neišbrauktų iš draugų 
tarpo, blogiuoju atveju—kad negautum į 
sprandą, arba neimtų tampyti po teismus.

Einant šiuo keliu, galime prieiti iki vi
siško absurdo ir mėmiavimo. Juk kiekvie
nas autorius, nepalankiai įvertinus jo vei
kalą, gali kreiptis j teismą, įrodinėti, kad 
jis “nuskriaustas,” turįs tiek ir tiek mora
lių ir materialių “nuostolių” ir, gerbiamas 
recenzente, atlygink pinigais arba sėdėji
mu...

Iš visai nesenos praeities, puikiai atsime
name faktų, kai įsižeidęs autorius labai 
griežtais posakiais bandė sukritikuoti sa
vo darbų kritikuotoją; ne tiek sukritikuo
ti, kiek savo rūstybę išlieti. Jau tada buvo 
skaudų į tokius faktus žiūrėtų. Bet susilau
kėm ir dar gražesnių įvykių. Štai, vienas 
dailininkas apibudino kito "dailininko vei
kalą neigiamai,ir už tai buvo išmestas iš 
draugijos, suspenduotos tam tikros jo tei
sės.

Dabar turime dar puikesnį faktą. Rašy-

Tiek žemai, rikliausiai, mes nenmmuksi- 
me. O vis dėlto ta kiyptimi einame.

Kartu ant dūšios po, tokių,įvykių. Pa
čios musų kultūros viršūnės duoda pavy’z-' 
dį “broliams Domeikoms” Lietuvoje, gy
vuoti. Duoda savitarpio peštynių puikų 
impulsą. ,<

Jokiu budu visom keturiom neginami 
recenzentai, kurie savo mintims išreikšti 
nesuranda švelnesnės ir tikrai kultūringos 
formos. Bet recenzija nėra grandiozinis 
pastatas, kuriam padėjus blogus pamatus,' 
jis visas griūva. Gera knyga ar tobulas ku-j 
rinys pragyvens visas recenzijas, kokios' 
tik jos bebūtų. Tai rodo pasauliniai pa-i 
vyzdžiai.

Deja, lietuviškų - knygų ir kitokių meno 
kurinių autoriai to neatsimena. Už neigia
mą žodį jie reikalauja tuoj satisfakcijos,’ 
idant tik jie visuomenės akyse butų teisus. 
O neretai tokie autoriai, ilgesniam laikui 
praslinkus, patys susigriebia neteisus buvę.

Rašytojas ir menininkas, mūsiškai ta
riant—-kūrėjas, turi būti apsišarvojęs di
džiąja dorybe. Šiuo atveju didžiausia do
rybė—kanti urnas. Kantrumas tai kūrėjo 
idealas. Neteisinga manyti, kad nuo tokios' 
ar kitokios recenzijos pablogės ar pagerės* 
recenzuojamas veikalas. Jis bus ir liks to
kiu, koks sukurtas.

Teisybę sakant, musų recenzentai ir 
dargi kritikai, turbut nenorėdami susi-i 
laukti bylų ar kitų nemalonumų, tiek yra 
pasidarę savo pastabomis geri, kad tik la
bai retai nuoširdesnį ir teisingesnį žodį te
pasako. Ir jei pakako, tai apie tokius vei
kalus, kurių autoriai, dažniausia, kitokių 
politinių bei kultūrinių pažiūrų. Didelis 
nepasitenkinimas kyla aplink tą recenzen
tą, kuris išdrįsta pakritikuoti jam artimų 
pažiūrų autoriaus nevykusį kurinį.

Kūrėjai turėtų atsikratyti tos liguistds 
ambicijos, kuri ne tik kliudo kultūringą’ 
tarpusavį sugyvenimą, bet didžiai žaloja, 
ir pačią kūrybą, nes kas,yra geros riuąmo-' 
nės apie savo kurinius, tas kūrybai jau mi
ręs.

Ar Galimas Karas Ligų Bakterijomis?
Nagrinėjant 

karo priemones, i 
nenoromis iškyla ir bakte
riologinio karo klausimas. 
Kai bakteriolologijos insti
tutams ir laboratorijoms se
kasi veisti ir išlaikyti visa 
eilė apkrečiamų ligų bakte
rijų, tai daugelis ir imasi na
grinėti ir diskutuoti, kaip 
tas bakterijas pritaikyti ka- 
ko reikalams. Juk tai butų 
pati pigioji priemonė sunai
kinti priešą.

Bet tas dalykas greitai 
pakibo tarp teorijos ir prak
tikos, nes pasirodė, kad ne- 
taip lengvai jis gali būti iš
spręstas karo lauke, kaip 
laboratorijose. Maro, šilti
nės ir kitų ligų epidemijos 
sukelti ne sunku, bet jas su
laikyti visai kitas dalykas. 
O tos epidemijos noromis 
nenoromis palies ne tik prie
šo kariuomenę, bet neišven
giamai persimes ir savon. 
Dėl to, bakteriologinis ka
las, nors teoriškai įmano
mas, praktikoje tebėra neiš
spręstas.

Pats nuodų ir bakterijų gali būti tikrai baisi. Maro lams. Pakako to, kad po są- 
klausimas nėra senas. Che- epidemija, tai didelis ir bai-jvaitės visur plačiai klabėjo 
mija, kuri , šiuos klausimus sus karo ginklas. Bet ir čia apie “baisų skandalą,” bak-‘ 
nagrinėja, yra vienas jau- yia didelė spraga, nes maro terijų išvogimą, kaip apie 
nesnių mokslų, kuris turi ne epidemija turi tiek daug for- 
daugiau kaip 200 metų. Se- mų ir taip menkos priemo- 
niau nuodų ir bakterijų są- nės jom sulaikyti, kad ji ga- 
voka buvo visai kitaip su- Ii but ne karo, o pacifizmo 
prasta. Buvo manyta, kad priemonė, nes jeigu dau- 
tai raganių, burtininkų ir giau išsiplėstų, tai karas tua 
žavėtojų -išmislas. Mintis, 
kad burtininkai ir kerėtojai 
gali žmogų apsargdinti ar
ba sergantį pagydyti, dar ir 
šiandien primityvesnėse 
tautose tebėra labai gili. Li
ga esanti kova tarp gerųjų 
ir blogu jų dievų; jei žmo
gus miršta, reiškia, laimi;
blogas dievas, pagyja—lai- prirašyta:* 
mi geras dievas. . . . •

Šiandien išsiplėtojęs che- bakterijas, apkrečiami lau- 
mijos ir bakteriologijos kai, įvardinama ištisa eilė

modernaus mokslas daugumą tų pa- 
noromis slapčių mums jau atidengė. 

Bakteriologijos institutai 
dirba ir karo reikalams—ne 
vien kad kovoti su karo me
tu iškylančiomis epidemijo
mis, bet ir kad tas epidemi
jas ir ligas panaudoti karui. 
Jos savo duomenų viešai ne
skelbia ir daugelį dalykų 
gal tik karo atveju sužino
sime.

Tačiau, štai kas 
numatyti: gali būti bando
ma apkrėsti priešo karius 
ore paleistomis gyvomis li
gų bakterijomis, bet ir čia 
nebe sunkumų. Sausas oras, 
saulė naikina bakterijas. 
Taip pat žmonių atsparu
mo nevienodumas ir imuni
tetas verčia tą klausimą kri
tiškiau sutikti. Juk visoje 
Europoje yra išsiplatinusi, __
džiova, o ar į ją galima žiu- ryti tikrovę net iš romanų, 
rėti kaip į karo priemonę? Vienas anglas parašė roma- 
Ir daugelis kitų ligų, kurios ną, kaip vienas rusų moksli- 
lengvai duodasi išplatina- ninkas iš Londono bakte- 
mos, dėl tos priežasties ne- riologinio instituto pavogė 
tenka savo reikšmės. Kiek choleros bakterijas, kurios 
kitaip yra su maro liga.

galima

ligų, kurios gali būti varto
jamos priešui naikinti ir tt. 
Tačiau, kaip Amsterdamo 
prof. Peters sako, kad iš tų 
visų fantazijų specialistas 
bakteriologas gali tik pasi
juokti. Jos gali būti vartoja
mos tik kaip psichologinė 
priemonė, įbauginti priešo 
kariams ir gyventojams. Y- 
pač, savu laiku, isteriškai 
apie bakteriologinį karą ra
šė francuzų spauda, tvirtin
dama, kad Vokietija ruošia
si tokiam karui. Ne mažiau 
diskutavo tuo klausimu _ ii1 
italai, pamiršdami, kad jo
kioj kultūringoj tautoj toks 
karas nėra įmanomas, nes 
jei rasta ligų bakterijų, tai 
landami ir budai joms nai
kinti.

Reikia pasakyti, kad daž
nai žmonės .mėgsta susida-

kurios
Ji buvo išaugintos karo reika-

lėtu baigtis: nebebūtų kam 
kariauti. Taigi, ir ši liga ka
re negali būti vartojama.

Nemaža buvo rašyta apie 
naują ligą—tularemija. Ru
sai mėgino jau pavartoti di-j 
džiajam kare, bet pasirodė, 
kaip ji silpna.

Ir kokių tik idėjų nebuvo 
: naujame kare iš 

lėktuvų bus paleidžiamos

tikrą dalyką. Žinoma, kurie 
daugiau nusimanė apie bak
teriologiją — šypsojosi. To
kios vagystės neįmanomos 
ir nepavojingos.

Visai kitais reikalas yra su 
cheminiais ginklais: nuo
dingomis dujomis ir skys-i 
Čiais. Šitos priemones tikrai 
yra baisios ir pavojingos. j

Dr. V. Kviklys.

ITALŲ TRAUKINYS 
NUKRITO UPĖN.

Italijoj anądien įlūžo til-į 
tas ant Torre upės ir visas 
traukinys, kuris ėjo per tą 
tiltą, nugarmėjo upėn žuvo 
apie 20 žmonių.
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Įvairios Žinios.
J VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(Per Lietuvos Konsulatą.)

Reikalauja Ištirt “Tyrinėtoją” Diesą.
to galva Ickes. Dies tvirtina, 
kad Ickes esąs “aiškus ko
munistas,” nes jis prigulįs 
ar prigulėjęs prie American 
Civil Liberties Unijos, kuri 
gina visus radikalus nuo tei
smų ir “skina kelią komu
nizmui.”

Ickes ant to atsakė, kad 
Dies yra “world’s champion 
Zany” (pasaulio juokdarių 
čampi jonas).

Žinoma, rimtai žiūrint, 
Dies yra tikras “Zany,” tik
ras klaunas. Bet nelaimė, 
kad didžiuma žmonių ne
moka įimtai į dalykus žiū
rėti. “Zanizmą” jie ima 
kaip gryną pinigą.

Norman Thomas mano, kad 
Dieso vajų prieš kairiuosius 

finansuoja kapitalistai.
Socialistų Partijos pirmi

ninkas Norman Thomas pa
rašė senatoriui La Follettui 
laišką, kad jis, kaip senato 
komisijos piliečių laisvei 
ginti pirmininkas, ištirtų, jei 
galima, iš kokių šaltinių fa
šisto Dieso komitetas gauna 
pinigų savo šlykščiai propa
gandai prieš CIO unijas ir 
kitas kairiąsias organizaci
jas.

“Visų buvo manoma, ra
šo Norman Thomas, “kad 
Dieso komitetui buvo pave
sta atlikti tam tikras darbas 
ir tam tikslui buvo paskirtas 
apribuotas $25.000 biudže
tas. Nėra jokios abejonės, 
kad šita suma senai jau yra 
išleista, tačiau Dieso komi
tetas eina vis tolyn ir lei
džiasi į tokius tyrinėjimus, 
kokių da niekas šioje šalyje 
nebuvo matęs. Ir tų tyrinėji
mų budai yra visiškai ne
rimti. Jie reiškiasi sensacin
gais antgalviais gatvinėj 
spaudoj. Čia ponas Dies nu
šoka iš Amerikos lojalistų 
Ispanijon, čia vėl atgal. Gat
vinėj spaudoj jis daro karš
tas atakas prieš aukštuosius 
šalies valdininkus.

“Išrodo labai galimas 
daiktas, kad tuos diesiškus 
tyrinėjimus finansuoja tos 
pačios korporacijos, kurios 
darbininkams šaudyt laiky
davo privatines armijas iri . 
ginklu arsenalus. Jungtiniu viena normaha!, kaip ir vi- 
Valstiju piliečiai turi teisei^’° klta vuode8lke zemiau 
šitokius dalykus žinoti,” sa- »’ trumpesne. Paršelis mei- 
ko Norman Thomas. .lėliukas.

Dieso komiteto daromi , .9. z,ll1ns.k.,0-t Sla«: 
im-insiimni k,..; nisi-,, , laimu kaime, kale atsivedė K "e3T" ,±t^1 S'113 Šuniuku. Tai negirdėtas

Ir Gamta Padaro 
Klaidu. c-

Nei šioks nei toks vaikas.— 
Avinas su 4 nosim. — Par

šas su 2 vuodegom.
Šiaulėnų miestely, Šiaulių 

apskrityje, gimė nenorma
lus vaikas, sako, nei vyras, 
nei moteris. Kūdikis sveikas 
ir auga.

Šiaulaičių kaime, Šiaulė
nų vaisė, gyventojo K. Mi 
kalčiaus avinas (kurį nese
nai papiovė) buvo keturio
mis nosimis, dvi nosys' buvo 
kaip ir kitų, o dvi žemiau 
akių. Per visas keturias no
sis avinas kvėpavo. Ne vie
nas tai matydamas stebėjo
si. O dabar jo kiaulė atsive
dė 12 paršiukų, iš kurių vie
nas su dviem vuodegikėmis:

tyrinėjimai turi aišku fašis-1 vįlcJų
lines propagandos
Jis nuolatos gąsdina Ame- ‘’tsittkimas.
.. . C1K VI Mriką komunizmo baubu, 

kuomet ištikrujų komunis
tinis judėjimas Amerikoje 
yra labai menkas ir negali 
but niekam pavojingas. Jau 
kur kas daugiau reikėtų ko
voti prieš fašistines organi
zacijas, tačiau ponas Dies 
fašistinį pavojų slepia. Štai, 
indijonų reikalų komisijo- 
nierius John Collier pereitą 
sąyaitę paskelbė faktą, kati 
Hitlerio atsiunčiamais pini
gais vokiški naciai Jungti
nėse Valstijose organizuoja 
indijonus. Ir jis priduria, 
kad. apie šitą fašistų veiklą 
visi duomenys buvo patiek
ti Dieso komitetui, bet Dies 
šitų dalykų nepaskelbė vi
suomenės žiniai.

Ką gi Die' ant to atsakė?
i Jis arogantiškai pareiškė, 

kad komisijonierius Collier 
tarnauja Vidaus Reikalų 
Departamentui, todėl iis e- 
sąs toks pat “komunistas,’ 
kaip ir pats to departam n-

Mi-Pašušvio apylinkėj, 
kailiškių kaime (Kėdainių 
apskr.), K. Buivio kiaulė at
sivedė 9 paršelius, iš kurių 
vienas dvilytis, t. y. kartu 
meiteliukas ir kiaulytė—tu
ri abu organus. Paršelis svei
kas ir auga jau 8 sąvaitė.

Apie santikius su Vatikanu 
ir Lenkija.

Kaunas, gruodžio 1 d.— 
Ministras pirmininkas kun., 
Mironas, atsakydamas L 
mo Prezidijumo paklausi- 
man, pabrėžė, kad artimiau
siu laiku laukiama santykių 
išlyginimo su Vatikanu ir 
tolimesnių santykių tvarky
mosi su Lenkija.

[ KLAIPĖDOS KALĖJIME 
NUSIŽUDĖ GYDYTOJAS

M. BERGERIS.
Šiomis dienomis Klaipė

dos teismo prokuratūros įsa
kymu1 buvę uždaryti į kalėji- 
jną trys žydų tautybės gydy
tojai. kaltinami už padary
mą aborto.

Iš Klaipėdos dabar prane
ša, kad lapkričio 12 d. Klai
pėdos kalėjime vienas su
imtųjų — gydytojas M. Ber
geris nusižudęs.

M. Bergeris yra sūnūs ži
nomo kauniečio gydytojo 
Bergerio, mokslus baigęs 
užsieny ir praktikavęs Klai
pėdoje;

Sei- ži
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Leis, veikti Lietuvių Mokslo 
Draugijai Vilniuje.

Kaunas, gruodžio 2 d. — 
Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad lenkai leisią veikti Lie
tuvių Mokslo Draugijai kita 
forma. Numatoma, kad 
greit busiąs atidarytas Drau
gijos etnografinis muziejus.

Vokietininkai kovosią už 
platesnę autonomiją.

Klaipėda, gruodžio 2 d. 
—Iki šiol Klaipėdos Krašto 
vokietininkai prikišdavo, 
kad Lietuva nevykdanti sig
natūrų jiems garantuotą au
tonomijos statutą ir Kauno 
valdžia nuolat jį laužanti. 
Pastaruoju laiku vokiškųjų 
organizacijų vadovai jau 
nesitenkina ir statutu, bet. 
skelbia, kad jie kovosią už 
to statuto praplėtimą, vadi
nasi, už platesnę autono
miją.

Jankus kviečia lietuvius 
susiprasti.

Klaipėda, gruodžio 2d.— 
Mažosios Lietuvos “patri- 
įarchas” Jankus paskelbė 
klaipėdiečiams atsišaukimą, 
kviesdamas lietuvius susi
prasti esant “senos garbin
gos lietuvių tautos nariais.”

Lietuvių-lenkų ekonomines 
derybos tęsiamos.

Kaunas, gruodžio 2d. — 
Lapkričio 29 d. prasidėju
sios lietuvių-lenkų ekonomi
nės derybos tęsiamos toliau.

Žydai paaukavo kariuo
menei automobilį.

Kaunas, gruodžio 2d. — 
Lietuvos žydai šiomis die
nomis suaukavo 60,000 litų 
kariuomenei modernų sani
tarini autobusą pirkti.

Uždarė Vilniui Vaduoti 
Sąjungą.

Kaunas, lapkričio 25 d.— 
Vadovaudamasis valstybės 
ir tautos reikalų sumetimais, 
Vidaus Reikalų Ministras 
uždarė Vilniui Vaduoti Są
jungą.

PIRKS OBUOLIŲ UŽ 
MIL1ONĄ LITU.

Lietuvos vokiečių leidžia
mas laikraštis “Deutsche 
Nachrinchten fuer Litauen” 
praneša, kad Vokietija Lie
tuvai obuolių kontingentą 
padidino nuo 600,000 litų 
ligi 1 miliono litų.

Kiniečiu Padegtas Kantono Miestas.

Čia matom liepsnojant Kantono miestą, kuri padegė pasitraukdama japonų spaudžiama ki- 
niečių armija. Kiniečiai degino fabrikus ir visus didesnius tridbesius. Vaizdely matyt kaip 

i. tingiu jurininkai lieja vandeniu liepsnas, kurios gręsė europiečių apgyventam kvartalui.

ŽEMAITIJOJ NĖRA IŠ 
KO STATYTI TRIO- 

BĖSIŲ.
Žemaitija visuomet buvo 

žinoma kaip labai miškin- ( 
gas kraštas, bet dabar atėjo 
prie to, kad žmonės jau ne
gali gaut medžio triobė- 
siams pasistatyti. Tautinin
kai išpardavė Žemaitijos 
miškus žydams, o tie išsiun
tė medžius į užsienį.

Jeigu ir paskiria kiek miš
ko pardavimui, tai biednes- 
ni ūkininkai negali jo nusi
pirkti, nes miškas parduo
damas iš varžytinių, todėl 
kas turi daugiau pinigų, tas 
aukščiau kainą užvaro ir 
beturtis pasilieka be nieko.

Be to, naujakuriams nuo 
įvarytos kainos nuleidžia
ma 80 nuošimčių; šitą žino
dami, naujakuriai keturis 
kartus daugiau įvaržo, negu 
miškas vertas, o paskui pa
siima pigiau ir parduoda 
mišką perkupčiams žydams. 
Todėl ūkininkams tenka 
pirktis miško medžiagą pas 
žydus ir mokėti brangias 
kainas.

Šitokio vargo Lietuvos 
žmonės da niekados nebuvo 
matę.

KLAIPĖDOS TEISMAS 
NUBAUDĖ LIETUVI 

POLICININKĄ.
Klaipėdos prisiekusiųjų 

posėdininkų teismas nubau
dė lietuvį policininką Joną 
Lėlį 8-neriais metais sunkių
jų darbų kalėjimo. Lelis bu
vo kaltinamas žmogžudys
te, nes nušovė vokieti juri
ninką, kuris but tai nešęs 
kontrabandą.

1685 METAIS DARYTA 
SKRYNIA.

Mažeikių apskrity, Židi
kų valsčiuje, Mažaičių kai
me pas ūkininkę O. Vipikie- 
nę teko pastebėti stebėtino 
senumo skrynią. Jos šone 
randama kaimiška meni
ninko ranka išraižyta data 
—1685 m. Skrynia, matyt 
seniau yra buvusi vartoja
ma rūbams, bet per il.gus 
metelius padilo —parūdijo 
skrynios zovieskai ir viršus 
kažkur pasimetė. Dabar 
skrynia vartojama grūdams 
pilti, į kurią sutelpa apie 7 
pūrai grudų. Skrynią pirko 
Vipikienės motinos motina 
Salantuose iš varžytinių.

VARNOS IŠGELBĖJO VI
ŠTĄ IŠ VANAGO NAGŲ.

Mažaičių kaime, Mažei
kių apskr., vieną popietį pa
sigirdo ant vieno ūkininko 
žemės, netoli sodybos, smar
kus maždaug 40 varnų 
krankimas. Po kelių minu
čių didžiulis varnų būrys 
nusivijo didelį vanagą, ku
ris buvo nučiupęs vištaitę. 
Varnos, pastebėjusios šį 
“gengsterišką” vanago dar
bą, staiga supuolė ir nuvijo 
jį, o vištaitė liko išgelbėta.

Penktas Puslapis į

Ką Padarė Californijos Miškų Gaisras.

ši vieta randasi pietų Californijoj. Nelabai senai čia stovėjo gražus miesčiukas prie didžio
jo automobilių kelio. Dabar čia matosi tik degėsiai. Tai padare miškų gaisras. Nuostoliai 
apskaitomi į $4,000.000.

LA GUARDIA NESITIKI 
BŪTI PREZIDENTU.
New Yorko majorui La 

Guardijai tūla moteris para
šė laišką, sakydama, kad jis 
negalėsiąs būti sekančiu A- 
merikos prezidentu, jeigu 
jis remsiąs New Deal politi
ką. La Guardia jai atsakė: 
“Ačiū už pastabą, bet tą ir 
aš pats žinau. Juk manęs ne
nominuos nei demokratų, 
nei republikonų konvenci
ja. Jos neduos man bilieto 
net galerijoj pasėdėt. Ne, aš 
nesitikiu būti prezidentu.”

SIENINIAI 

KALENDORIAI 
1939 METAMS.

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

Z. GILEVIčIUS
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN. CONN.

re i-

PAJIEŠK0JIMA1
Paiieškau brolių Martyno ir Juozo 

JAGĖLŲ, kilusių iš Betygalos par., 
Raseinių apskr. Išvyko j Ameriką 
prieš didįjį karą, seniau abu gyveno 
Scranton, Pa. Kas žinot kur jie ran
dasi, malonėkit pranešt jų adresą, 
basių dideliai dėkingas. Arba pats lai 
atsišaukia. Julionas Jagčla (9) 

Calle Fraga 101, Pineyro Avellane, 
Rep. Argentina.

Reikalinga moteris prižiūrėti na
mus; gyvenu pats vienas, norėčiau 
susirasti draugę gyvenimui. Lengvas 
ir malonus gyvenimas gerai moteriai. 
Kuri nemyli perdaug bar-ruimių, baž
nyčios, prašau susipažinti arčiau lai
šku. Adresas: W. K. (9)

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugės laisvos minties, 
pasiturinčios, be vaikų apsivedimui. 
Aš esu nevedęs, pažangus, turiu 5 
akerius gražios žemės. Stuba 8 kam
barių, gražioje vietoje. Kuri mylėtų 
gražų ir lengvą gyvenimą, prašau at
sišaukti ir su pirmu laišku prisiųsti 
savo paveikslą. G. M. Kanton (0 

R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

NORIU SUSIPAŽINTI su lietuviu 
profesionalu ar inteligentu, nuo 25 
iki 35 metų amžiaus; nenoriu gir
tuoklio. Esu graži pasimokinusi, dora 
niergelė. Niekur nevaikščioju be tė
vų, su svetimtaučiais tėvai neleidžia. 
Lietuvių čia visai nėra. Aš nerūkau 
ir svaigalų negeriu. Prašau bereikalo 
nerašinėti. Miss Julia E. Ambrose

Box 1, Swanwick, III.

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

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

NAUJIENAS
--bus geriausia

Kalėdų Dovana!

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

deli grušių medžiai, Holden, Mass, tik > 
banko mortgičių $1,000. Parduodu, ua 
taipgi mainyčiau ant neperdidelės 
farmos. Platesniu informacijų klaus
kite JOHN KATUNAS (0) 

Sterling Rd., Holden, Mass.

Parsiduoda Farma.
18% akerių ant King street, West 

Hanover. 4 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.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga, ’

MYTAI APIE KRISTŲ
, Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo (dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi. . 1

TIKIME Į KRISTŲ, todėl turime' 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida- : 

1 rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa-į 
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, • 
Kalėdų ir Velykų šventes,, o dabar; 
krikščionys vadina pagonis bedie- j 

i viais. Atrasite kad net Biblija neži-, 
; no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
j jisai buvo nukryžiavotas. J
I MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- ■ 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen-} 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar-i 

pas
T. J. KUČINSKAS, 

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

Trijų Kambarių Raštinė
Parsiduoda, trioba su dideliu porčiu, 
arti prie ežero. $500.00. Per tris me
tus išmokėti. (9)
JOHN BRADY, SUDBURY, MASS.

GERA BIZNIO PROGA.
Partneris reikalingas atidaryti 

dirbtuvę išdirbimui naujai išrastų j- 
rankių garažams ir įvairioms indust
rinėms įstaigoms. Įrankiai vartojami 
oro spaudimu, šimtai tūkstančių kos- 
tumerių. Produktai apsaugoti paten
tais. Nedaug pinigų reikia biznio 
pradžiai. 300% uždarbio ant produk
tų. Dėl platesniu informacijų rašyki
te: K. I. R., (9)

253 W. Broadway, So. Boston, Mass.

GARSI MOSTIS NUO < 
NARIŲ GĖLIMO.

John’s Remedy mostis, stebėtinai; 
greit prašalina kaltuninius, nervų ir 
visų kitų sąnarių skaudėjimus. Tuks-i 
tančiai pasiliuosavę nuo Romatinįn' 
Skaudėjimu, pataria ir kitiems var-: 
toti tik JOHN’S REMEDY MOSTf. 
Jeigu kitos mostys jumis nepatenki
no, kodėl nebandote šią mostį, kuri 
yra viena iš geriausių vaistų nuo 
Romato. Kaina $1.00 ir 50c.

Išbandymui pakelis 15c.
NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ 

jVENTROLA: Sugydo vidaus orga
nus, išvalo gasus. Panaikina skaudę- 
jimą po krutinę. Paskatina prie ape
tito, atgaivina mažakraujus ir suke
lia energiją prie vyriškumo—mote
rims reguliuoja laiką. Kaina $1.00, 
išbandymui 25c. Agentams duodamp 
nuolaidą. (o)'

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

DIVORSAI:
Abiem sutinkant, gaunami per vie

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

Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms r dainavimui, 
kaip namie, tap ir susirinkimuose.

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: (-į) 

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

Parduodu Ūkį Lietuvoje
Žvigų kaime, 5 kilometrai nuo Šiau

lių, žeme antros rūšies, 30 hektarų. 
Platesnių žinių suteiksiu per laišką. 
Kreipkitės: A. Stanislovaitis (1 
8181 Chamberlain, Detroit, Mich.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES GARBINO SENOVĖJE?
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 

garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

ir

benoves Lietuvių Žinyči>
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TEGUL kalėdų DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai ar jūsų drau
gams NAUJIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana 

iš visų dovanų. Šia dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasiųsime 
Gražią Kalėdų Pasveikinimo Kortelę.

NAUJIENOS metams Chieagojc ...............   S8.00
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje ................  §5.00

_IŠPILDYKIT_ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.
NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems metams. Pra- 
dėkit siuntinėti nuo ................................... ..........._ dienos šiuo adresu:
VARDAS .... ....................................... n.............. .....................................................
ADRESAS .......................... ........................... .......... .................................... .........

r. 
a
a

:» XX » » X X X. X X X X. .V » X X X Jb. X* » JU » » » X»JtS -t. *

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina'popieros apdarais I 
—1.00; audimo apd.—$1.25, Pinigus galima siųsti popieriuj dolerį ; 
arba “Money Orderį”. Adreenokit sekančiai;

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
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A A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHET^SONIENĖ.

GRUODŽIO 11 BUS ŽYMI 
BOSTONO MOTERIMS 

DIENA.
Šiomis dienomis tarp So. 

Bostono lietuvių moterų ma
tosi daug ruošimosi 11-tai 
gruodžio dienai. Jos ruošia-1 
si tinkamai pasitikti ir pa
sveikinti merginas ir mote
ris, kurios tą dieną suva
žiuos iš visos Naujos Angli
jos i South Bostono suva
žiavimą.

Šių metų pradžioje buvęs 
Naujosios Anglijos moterų 
suvažiavimas Įkūrė Lietuvių 
Moterų Naujosios Anglijos 
Sąmyšį, taigi dabar, 11 
gruodžio dieną, Įvyks pir
mutinis metinis to Sąmyšio 
suvažiavimas, kuris jau iš 
kalno sukėlė daug gražių 
vilčių ir ūpo moterų tarpe.. 
Jos ruošiasi pilnoj to žodžio 
prasmėj iškilmingai jį pasi
tikti ir atžymėti.

Suvažiavimo posėdžiui pa
sibaigus, 3:30 po piet Įvyks 
koncertas, kuriame apart 
jau žinomų ir mylimų bosto
niečių dainininkių Siauriu- 
tės, Rudokiutės, Harmoni
jos grupės, šešių Biručių 
dueto ir kitų, bostoniečiai 
turės progos da pirmu kar
tu išgirsti jau toli dainoj ir 
muzikoj pažengusią Wor- 
cesterio lietuvaitę Josefiną 
Lattimer (Latviutę) ir ki
tus talentus.

Po koncerto, 6 valandą, 
bus puikus bankietas, kuri 
ruošia specialė moterų ko
misija.

Moterys tikisi turėti daug 
svečių netik iš Bostono apy
linkės, bet ir iš tolimesnių 
kolonijų.

Visa tai bus South Bosto
no Lietuvių Salėj, E ir Sil
ver gatvių kertėj.

Suvažiavimas prasidės 10 
Valandą ryto.

“Keleivio’' Skaitytoja.

KAS DARYT, KUOMET 
DANTŲ SMEGENYS 

KRAUJUOJA.
D-ras J. J. Kaškiaučius 

“Laisvėje” duoda vienai 
merginai paąįškinimą, ko
dėl kartais kraujuoja dantų 
smegenys ir kas tokiais atsi
tikimais reikia daryti. Toji 
mergina sakosi esanti svei
ka visais atžvilgiais ir val- 

, ganti taip, kaip daktarai vi
ii suoinet pataria: daug dar
žovių ir pieno, o mėsos tik 

i syki dieną. Ji nerūko ir ne- 
i geria. Dantys jos esą geri ii 
stiprus. Ji nesenai buvusi 

■ pas dcntistą, kuris peržiurė- 
I jęs visą jos kramtomąjį apa
ratą ir pripažinęs, kad tenai 

i viskas tvarkoj. O betgi “jau 
šeši mėnesiai kaip man atsi- 

1 randa kraujo tarp dantų,” ji

sako. Kraujas pasirodo ne
tik šveičiant dantis šepetu
ku, bet ir šiaip, nakties lai
ku, “burnoje prisirenka lyg 
kokių geltonų seilių su krau
ju.” Todėl mergina bijosi, 
kad tas neišsivystytų į kokią 
pavojiingą ligą.

Šitokių nesmagumų gali 
turėti ne viena ir šio sky- 
iiaus skaitytoja, todėl pa
duosime čia D-ro J. J. Kaš- 
kiaučiaus paaiškinimą šiuo 
i ikalu. {Tikimės, kad jis 
užtai penyks.)

Jis rašo:
“...kad kraujo truputis 

pasirodo ant šepetuko, dan- 
t: bešveičiant, tai taip gali 
1. .lt kad ir nuo paties šveiti- 
<c, smarkoko braukymo 
s andžiu šepetuku. Giltinės 
ifmegenų plėvelės netaip jau 

1. hai storos. Jos galima len- 
igvai Įbrėžti šepetuko plau
tais bei šeriais. Da lengviau 
x ietomis smegenų iškišuliai 
i ubraukti nuo danties, nuo 
kaulo, kai gana stropiai zu-j 

llini šepečiu. Kad ir visai 
sveikam žmogui taip gali 
kartais pasitaikyt, ypač jei 
šepetukas kietas ir mostelė 
kokia smarki.

“Tačiau gali būti ir kokio 
rimtesnio pamato. Gali būti 
kokio sisteminio trukumo. 
Sakysim, gal Jums mažoka 1 
vitamino C: tuomet dantų 
smegenis pasidaro lyg pa
brinkę ir lengvai kraujuoja. 
Ir dantys tada eina prastyn, 
ir kitokių atsiranda negeru
mų.

“Kaip ten nebuvę, dėl vi
so ko, Drauge, imkite da 
daugiau vartoti žalių, ne
virtų daržovių ir vaisių. 
Kramtykite, sunką nuryki
te, bet šiurkščių plušų (lyg 
ir šiaudų) nerykite, kad vi
durių nedraskytų. Kai ge- 
liate, vis į vandenį įsispaus- 
kite citrinos sunkos. Neuž
mirškite juros žuvų: bent 
du kart kas savaitė valgyki
te. Šviežiu arba konservuo
tų.

“O dantims valyt, žinote 
ką? O gi druską vartokite. 
Paprastą druskelę. Pasida
rykite smarkaus sūrymo, ne
didelėj bonkutėj, su plačiu 
gurkliu, kad butų galima 
gerai su šepetėliu pasidažy
ti. Pripilkite pusę tos plėč- 
kutės druskos ir dapildykite 
šilto vandens. Gerai pamai
šykite ir tuo surymu šveiski- 
te dantis, bent kartą kas 
dieną. Pasidarykite ir leng
vesnio skystimo: į stiklą 
vandens ištąrpinkite arbati
nį šaukštelį (su nedideliu 
kaupu) druskos. Tuo skiedi
niu gerai burna išskalaukite 
po kiekvieno valgymo. Tai 
Jums daug gero padarys.”

Dvi Mergaitės Kaip Viena.

Washingtono valstijos kolegijoj šitos dvi seserys laimėjo 
vieną dovaną už savo grožį, nes abidvi išrodo kaip viena.

- Iš kairės parodyta Phylis Ingram, o iš dešinės—Shirley 
Ingram.

Gražios Drapanos Visokioms Progoms.

čia matome gana patogų išeiginį moterišką apsiaustą ir dvi neblogai kirptas šlėbes, vie
ną vakarui, antrą dienos laikui, žinoma, cigaretas ir dirbtiniai antakiai prie to nepriklau
so; jie tik parodo, ko moteris neturėtų daryti.

KAIP GYVENA ČADO EŽERO APY
LINKĖS NEGRAI.

Afrika paprastai yra va-! pilnas Įvairumo. Mergaitės 
dinama juoduoju kontinen- ir berniukai šoko atskiro- 
tu. Taip ji vadinama dėl to, mis grupėmis. Senesnės mo- 
kad daugiausia yra apgy- terys “grojo,” tarškindamos 
venta juodosios rašės žmo- tam tikrais instrumentais, 
nių—negrų. Iš tiesų, beveik pritaisytais prie blauzdų, 
visa vidurinė, pusiaujo Af- šokis vis darėsi judresnis, 
rika yra gyvenama vien tik- Mėnulio šviesoj jo lirizmas 
tai Įvairių negrų giminių, o ■ tapo laukinis, 'demoniškas.

KAS GIR
(Nuo musų koresp

MOTERIS VERŽIASI I 
VYRO PASAULĮ.

Gerbiamoji Moterų Sky
riaus vedėja, leiskite ir man, 
vyrui, pasakyti keliatą žo
džių apie moteris, nes kaip 
moterys pačios apie save ra
šo, tai išeina, kad jos tokios 
šventos, nekaltos, visų 
skriaudžiamos, — ot, imk 
tik ir liek ašaras, kaip jos 
daug kenčia.

O kaip aš žiuriu, tai ne 
moterų reikia gailėtis, bet 
vyrų, nes per moteris jie jau 
neranda ramybės. Seniau, 
būdavo, vyras pavalgo va
karienės ir pypkę užsirūkęs 
eina sau j saliuną su drau
gais alaus išsigerti. Čia bū
davo jo vienintelis susira
minimas. O dabar jau to 
nėra. Tik pasiimk po vaka
rienės kepurę, tai tuojaus ii 
moteris prie tavęs: “Palauk, 
aš eisiu su tavim!” Ir tikrai 
eina.

Gal sakysit, kad ne visi Į 
saliunus vaikščioja? Gerai, 
aš dėl to nesiginčysiu! Bet 
ar gali vyras nueiti kur ki
tur be moteries? Aną vaka
rą aš nutariau nueit pas bar- 
berį plaukus nusikirpti, o 
mano Uršulė sako: “Pyter, 
palauk; aš irgi eisiu su ta
vim !” Ir jai reikia plaukus 
kirpti!

Aš einu nusipirkti taba
ko, omano Uršulė sako: 
“PytŲ-, neužmiršk atnešt 
man cigare tų!”

Mano kaimynas nusipir
ko automobilį ir pradėjo 
mokintis juo važiuot. Žiu
riu, kad jau ir jo “prisiega” 
kartu ima lekcijas. Vieną 
vakarą pareinam iš darbo, 
ogi žiūrim, tvora išversta ir 
automobilis už tvoros guli 
ant šono, o moteris jau sėdi 
daktaro apraišiota.

Gal dabar ir ji parašys Į 
laikraščius, kaip sunku mo- 
tsrims ant svieto gyventi. 
Bet kas čia kaltas? Ar ne ji 
pati? Nenorėk but vyru, tai 
nebus sunku.

Tai tik keli pavyzdžiai. O 
juk panašių atsitikimų gali
ma butų prirašyti begales.

Aš sakyčiau, kati moterys 
jau perdaug pradėjo norėti. 
Andarokas joms jau nebe
gerai, užsimanė kelinių. Ke
linėm apsiavus įsikando ci- 
garetą ir nusikirpo plaukus. 
Negana to, da nori automo- 
bilium važiuot, golfą su vy
rais mušti, alų gerti, eiti 
lenktynių, raitos jodinėti, 
vienu žodžiu-—nori but vy
ru ir skundžiasi, kad per 
sunku gyventi.

Kurklių Petras.
Redakcijos pastaba: Šitų 

dalykų, apie kuriuos kalba

Kurklių Petras, negalima 
prikaišioti lietuvėms mote
rims, nes jos tokiais “zbit- 
kais” neužsiima. Jeigu yra 
kur viena-kita tokia “lai
minga,” kuri gali automobi- 
lium tvorą išversti arba gol
fą lošti, tai vis gi to negali
ma sakyti apie visas musų 
moteris. Didelė jų dauguma 
da nežino, ką golfas reiškia.

Kaip Gaminį V ilgius
Virta žuvis su krienų 

padažu.
2—3 svarai geros žuvies.
1 lemonas.
Petraškos.
1 šaukštas sviesto.
1 šaukštas miltų.
1 puodukas sriubos, ku

rioje virė žuvis.
Trečdalis puoduko rūgš

čios Smetonos.
1 šaukštas šviežiai sutar

kuotų krienų.
Išvirk žuvį taip kaip vi

suomet: pridedant druskos, 
čielų pipirų, lapelių ir svo
gūnų. Ir laikyk ją karštoj 
sriuboj tol, kol nepadarysi 
padažo. Padažas daromas 
taip: ištirpink sviestą, įmai
šyk miltus, įpilk puoduką 
žuvies sriubos, įplak Smeto
ną, ant pat galo sudėk tar
kuotus krienus ir užvirink 
ant lėtos ugnelės, kad su- 
tirštėtų. Dabar išimk žuvį iš 
sriubos, sudėk ją ant karštos 
torielkos ir užpilk tuo pada
žu. Aplinkui apdėk lemono 
riekutėmis ir apibarstyk su
kapota petraška. Tuoj karš
tą duok į stalą.

Bet labai gerai tinka ir 
atšaldyta. Ypač gerai tinka 
Kučioms. Tik žuvis turi but 
stambi ir ne kaulinga. 
Galvą, vuodegą ir pelekus 
reikia pašalinti prieš užpi
lant padažu, kad valgant 
nssimaišytų. t

Maita mėsa rusiškai. x
1 svaras geros maltos jau

tienos.
1 puodukas kietos duonos 

trupinių, sumaltų į miltus.
1 šaukštukas druskos.
Vienas ketvirtadalis šauk

štuko pipirų.
Pusė puoduko pieno.
4 šaukštai miltų.
2 puodukai buljono.
Pusė puoduko kečiupo.
Puodukas rukščios Sme

tonos.
Sviestų.
Sumaišyk mėsą su duonos 

trupiniais, sudėk druską, pi
pirus, pieną ir viską gerai 
suminkyk. Tuomet pridaryk 
apskritų boliukių, kaip kal- 
dunus, ir paspirgink jas

skauradoj ant sviesto. Tada 
mėsą išimt į karštą bliudą, o 
į tą sviestą, kur mėsa kepė, 
įmaišyk miltus, supilk bul
joną, kečiupą, Smetoną, su
dėk atgal mėsą ir pašutink 
lėtai dar keliatą minutų. 
Tuoj karštą duok ant stalo.

Kaip ilgai reikia kepti 
mėsą ir žuvį.

Jautiena vidutiniškai iš
kepta.— 15 minutų kiekvie
nam svarui ir dar 15 minutų 
extra. Taigi 5 svarų gaba
las jautienos turi kepti va
landą ir pusę, pradedant la
bai karštu pečium, kad tuoj 
gerai apkeptų, paskui lėtes
niam.

Jautiena gerai iškepta.— 
Penkiolika minutų Įkaitimui 
ir paskui 20 minutų kiekvie
nam svarui kepti. Pradėt 
kepti labai karštam pečiuje; 
apkepus, karštį sumažinti.

Aviena, veršiena ir kiau
liena. 20 minutų kiekvie
nam svarui ir 20 minutų Į- 
kaitimui. Kepti karštam pe
čiuje.

Antis. — Nuo 1 valandos 
iki valandos ir pusės, prade
dant labai karštam pečiuje.

Kalakutas. — Kokias 3 
^aiandžfs kA-i'Stam pfečiiūje.

Višta. — 20 minutų kiek
vienam svarui ir 10 minutų 
extra įkaitimui. Iš pradžių 
kept labai karštam pečiuje.

Žuvis. — Nedidelė žuvis 
iškepa į 20—30 minutų vi
dutiniam karšty. Didesnę 
žuvį reikia kepti 15 minutų 
kiekvienam .svarui ir 10 mi
nutų extra, kol Įkais.
LIETUVIŲ LAISVĖS MY

LĖTOJU DRAUGIJA 
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS.
A. Bilvinskas — pirmininkus, 

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

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

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

720 Vine Place, Waukegan, HI.
K Vaitiekunnn — kasierius, 

726 — 8th St., Waukegan, III.
K».«* Globėjai- 

J. Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

D. Lauraitis, K. Ambrazunas.
Maršalkos:

P. Rukštalis, J. Jarušaitis.
Susirinkimai huną paskutinį nedėl- 

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

kitų rasių žmonių, daugiau
sia europiečių, čia tik vie
nur kitur, tik svarbesniuose 
punktuose, didesniuose mie
stuose teužtiksi.

Negrai pagal 
papročius yra 
keliatą grupių, 
se vėl yra daugybės tautų, 
tautelių, giminių ir genčių. 
Kai kurios gentys yra tokios 
mažytės, neskaitlingos, kad 
tesudaro vos vieną kaimą. 
Bet ta gentis kalba atskira 
savo kalba, turi dažnai skir
tingų papročių ir tt.

Čado ežero apylinkėse 
gyvenančios negrų giminės 
pasižymi savo kūno tvirtu
mu, gražiu sudėjimu, liek- 

I numu, sveikatingumu. Mas
sa giminės negrai, kurie gy
vena netoli upių, pasižymi 
taip pat ir švarumu, kuo 
daugelis negrų giminių ne
gali pasigirti. Massa gimi
nės vyrai nešioja tik tam 
tikras juostas ant pilvo, daž
niausiai iš kokio žvėrelio 
kailio pasiutas. Puošnesnie
ji ir turtingesnieji turi ir 
drabužinių “rūbų,” kurias 
nusiperka iš klajoklių ara
bų, atkeliaujančių prie Ča
do ežero per Saharos dyku
mą. Prie Čado ežero dažnai 
atkeliauja iš Š. Afrikos ka- 

Į ravanai, kurie atgabena vi
sokių prekių. Dalis tų pre
kių kaip tik patenka ir pie
tuose gyvenančioms negrų 
giminėms. Negrų vyrai, ku
rie turi įsigiję drabužines 
juostas, jomis, žinoma, be 
galo didžiuojasi, liakydami,

savo kalbą, 
skirstomi Į 
tose grupė-

Kai kurios moteiys atrodė 
yg apsėstos.

Pradėjo šokti viena sena 
moteris. Ji dūko ir gestiku
liavo pagal tam tikrą ritmą, 
sukosi ratu ir beprotiškai 
šoko. Maž daug tuo metu iš 
rato išbėgdavo jauna mer
gaitė, kaip ridulys iš mėtyk
lės, ir imdavo šokti pasiu
tišką šokį. Paskui buvo pa
dainuotos kelios dainos, ku
rios europiečio ausiai atro
dė nepaprastai keistos, ne
įprastos. Nors vieni trauk
davo vienus skiemenis, kiti 
kitus, bet visumoj dainos 
sudarė retą, harmonišką 
darnumą.

Gyventojai gyvena tam 
tikruose keistuose, iš molio 
nulipintuose nameliuose. Ši
tie nameliai, statiniai yra 
panašus lyg į aukštus kū
gius. Patys aukščiausieji sie
kia iki 7—8 metrų aukščio. 
Juose gyvena žmonės kartu 
su turimais gyvuliais. Ma
žuosiuose nameliuose yra 
supilamos soros ir sudeda
mi kiti reikmenys.

Kai vyrai išplaukia kur 
toliau žvejoti, tai jie namo 
nakvoti negrįžta, bet nak
voja savo laiveliuse. Dėl to 
laiveliai yra padaromi spe
cialus, su stogais. Prie lai
velio dažniausiai susikuria
ma ugnis. Vienas pasilieka 
saugoti, o kiti eina miegoti. 
Taip bežvejojant tenka per
gyventi ir visokių nuotykių.

Gyvento j a i ypatingai 
stengiasi apsisaugoti nuo 
velnių, kurie ateina žmo-

kad jie yra už visus gra- Tėms pikta padaryti. Į kito- 
X* . •____ •_____ i Iri o c rlxToeioa lin Koxmilržiausiai pasipuošę. " i kias dvasias jie beveik neti-

Tuo tarpu moterys, kas ,kb kaip tik Į blogąsias... Įdo- 
gana įdomu, dažniausia. tai, kad jie tam tikrose 
vaikšto visiškai nuogos, vietose stato net tam tikras 

1 karĮ atbaidytiKai kurios, tiesa, kaip ir vy- baidykles, 
rai, kai kurias kūno vietas velnius.• • • • • į U-., > ipridengia siauromis juosto- ^---.......pridengia siauromis juosto- Burtininkavimas čia labai 
mis arba žalių kuokštelė- paplitęs. Burtininkai nau- 
mis. Ant kaklo, karkų ir ko- ^dojasi didele valdžia ir daž- 
jų taip pat mėgsta užsika- na* didele žmonių pagarba 
binti žiedus ir karolių eiles, arba, teisingiau, didele bai- 
Pažymėtina, kad Massa ir.me; Mat, gyventojai papra- 
kitų Čado apylinkėse gyve-,stai tiki, kad burtininkai tū
nančių negrų giminių mo- rį nepaprastai dideles _ ga- 
terys negadina ir nebiaurio- Hos ir gali žmonėms, jei no- 
ja savo veido ir lupų, ištep- i'ės, visokių nelaimių prida- 
damos kokiais nors dažais, ryti.
kaip baltveidžių moterys.l Aplamai, negrai dar te- 
Pasenusios moterys mėgsta bėTa^ labai tamsus, primity- 
rukyti pypkes, kurių dažnai ;,vųs žmonės. Daugelis da ne
iš dantų nepaleidžia ištisas. ra matę baltveidžių civiliza-

nančių negrų giminių mo- n nepaprastai didelės _ ga-

dienas.
Kaimai dažnai surengia 

tam tikras šventes, per ku- Lengvas Budas 
rias yra šokama, griežiant Išmokt Angliškai, 
t ■L’1—■’ —
rašytojas; kuHs dalyvavo 
tokioj šventėje, pasakoja,' 
kad pirmiausia pradėjo vai
kai, o paskui įsimaišė visi. 
Šokis nebuvęs panašus Į lė
tus, liūdnus grupių arba pa
vienius šokius, kuriuos daž
nai šoka kai kurios kitos 
negrų giminės, ir kurie daž
niausiai vėliau virsta orgi
jomis, bet tai buvo tyras, 
tikslus, ritmiškas šokis. Ir

Išmokt Angliškai.
tam tikrai muzikai. Vienas ' Kankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 

nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 

->r M tebeisimas Pusi. 95. 35c.

Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai giaži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ka:--« ..............   50c.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.
3325 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iŠ Anatomi
jas. Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boaton, Mass.

Nubaudė Šviet. 
sterijos Sekrt

Jis pavogė daugiai 
18,000 litų.

Kauno apygardi 
mas sprendė buv. Ši 
nisterijos Specialini 
lų departamento 
liaus J. Leščiukaičic 
bylą. Leščiukaitis 
kaltinamas pavogęs 
tūkstančių litų.

Tame departamei 
buvus tokia tvarka, 
deriai buvę išrašom 
mų vardu, bet dara 
pirkimus valdininki 
Leščiukaičiui pate 
vo vogti — išrašo i 
pasiima pinigus.

Leščiukaitis buv 
teismą paskirti gynė 
vių tautybės (vadin 
tautininką — Ze< 
teismas paskyrė a 
žydų tautybės, tai 

į kailis nuo žydo 
girdi, nenorįs, kad 
gintų.

Teis i a m a s Les 
vengė kaltu prisipaž 

I pateisinamieji dol 
—kvitai išsimėtę. 
Leščiukaitis prade 
aikštėn savo nuopel 
išaiškinęs dideles 
radiofone, jis išgelb 
riampolės amatų n 
direktorių, jis kito 
darbų padaręs. Kai 
esąs tiek daug nu 
tai prašė teismą jo 
lėti, skirti mažą bai

Nežiūrint visų L 
čio “nuopelnų tėvyi 
smas nuteisė jį 4 me 
Įėjimo. Kaip neaišl 
pavogti 18,000 litų, 
ra reikalingi didesi 
jį tautos veikėjams 
tikra kiaulystė.

SUNKIAI STATI 
TILTAS PER LU

UPĘ.
Mažųjų Rušupii 

netoli nuo Skuodo, 
bos upę buvo prad 
tyti gelžbetoninis ti 
nepristatymo reikia 
džiagos tilto statyb 
sė iki šiol. Ir, kaip j 
dabar užėjus blog 
dens orams, tilto stž 
bus baigta. Tilto 
mas kainuos apie 3 
tų. Didelis blogum 
taip ilgai yra nutrai 
sisiekimas Skuodas 
kur vyksta nemaža 
mas.- Susisiekimui j 
turėjo būti pastatyt 
itiąs tiltas. Bet to nė 
Tint susisiekti su SI 
Ylakiais reikia 
apie 8 kilometrus vi

IŠ KAUNO KALĖ 
RAŠTINĖS PAŠA 

" . KALINIAI 
. ■■ Kaimo kalėjimo 
jau nuo senų laikų < 
keliolika kalinių, ta 
pasitaikančių nesą 
mų visi kaliniai, nu 
mo raštinės darbo ] 
Tik kalėjimo ligon 
tinėj paliktas dirbti 
Sruoga.

Kalėjimo raštinėj 
tiems kaliniams i 
dieną buvę mokam 
centų.

KAZYS DAPKŲ 
BAUSTAS AŠTL 
RIAIS METAIS 

JIMO.
Šįmet birželio 6 

kalne? kaime, V 
valsčiuje, Kazys 
kuolu užmušė Ričar 
tą, kam jis nepasa 
gyvena Dapkaus b 
dorius. Kauno a) 
teismas dabar Dapl 
lą sprendė, jį pripa: 
tu ir nubaudė ašti 
metais sunkiųjų dai 
jimo.



KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Puslapi?

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir ii Lietuvos Laikrsičių.)

Arabų Raitelis Ir Jo Žirgas.

Nubaudė Šviet. Mini
sterijos Sekretorių.

Jis pavogė daugiau kaip 
18,000 litų.

Kauno apygardos teis
mas sprendė buv. Šviet. mi
nisterijos Specialinių moks
lų departamento sekreto
riaus J. Leščiukaičio baudž. 
bylą. Leščiukaitis buvo 
kaltinamas pavogęs per 18 
tūkstančių litų.

Tame departamente tada 
buvus tokia tvarka, kad or
deriai buvę išrašomi ne fir
mų vardu, bet darančių už
pirkimus valdininkų, todėl 
Leščiu kaičių i patogu bu
vo vogti — išrašo orderi ii 
pasiima pinigus.

Leščiukaitis buvo prašęs 
teismą paskirti gynėją lietu
vių tautybės (vadinas, tikrą 
tautininką — Zec.), bet 
teismas paskyrė advokatą 
žydų tautybės, tai Leščiu
kaitis nuo žydo atsisakė, 
girdi, nenorįs, kad jį žydas 
gintų.

Teis i a m a s Leščiukaitis 
vengė kaltu prisipažinti. Esą 
pateisinamieji dokumentai 
—kvitai išsimėtę. Paskui 
Leščiukaitis pradėjo kelti 
aikštėn savo nuopelnus: jis 
išaiškinęs dideles suktybes 
radiofone, jis išgelbėjęs Ma- 
riampolės amatų mokyklos 
direktorių, jis kitokių gerų 
darbų padaręs. Kadangi jis 
esąs tiek daug nusipelnęs, 
tai prašė teismą jo pasigai
lėti, skirti mažą baismę.

Nežiūrint visų Leščiukai
čio “nuopelnų tėvynei,” tei
smas nuteisė jį 4 metams ka
lėjimo. Kaip neaiškinsi, bet 
pavogti 18,000 litų, kurie y- 
ra reikalingi didesniems už 
jį tautos veikėjams, tai jau 
tikra kiaulystė.

VISOKIE DYKADUONIAI 
APGAUDINĖJA ŪKI

NINKUS.
Šiaulių apskrity, Šiaulie- 

nų apylinkėj, Petrošių ir ki
tuose kaimuose ne persenai 
vaikščiojo perkūnsargių tik
rintojas. Jis sakėsi esąs siųs
tas iš Ministerijos patikrinti 
perkūnsargius ir už patikri
nimus ėmęs po 10 litų. Jis 
be atsisakymo reikalavo pi
nigų. Tik A. Bložė, netikė
damas jo tikrinimais, sakėsi 
neturįs tiek pinigų. Tikrin
tojas aiškino, kad po tiek 
esą nustatyta, mažiau kai]) 
10 litų negalįs imti ir grasi
no, kad bus su bauda išjieš- 
kota. Bložei išsitarus, kad 
jis teturįs tik 3 litus, tikrin
tojas ir tuos paėmė. Dabai 
A. Bložė, supratęs apgavi
mą, gailisi ir tuos 3 litus ati
davęs.

O po Šiaulaičių kaimą 
vaikščiojo drūtas ponas de
juodamas, kad mažai leas 
aukoja statomai Šiauliuose 
džiovininkų ligoninei; sakė 
renkąs aukas tam tikslui ir 
atsivertęs didelę antspau
duotą knygą reikalavo pini
gų. Kas davė užrašė, ma
žiau kaip 3 litus neėmė ir 
beveik pas kiekvieną prašė 
valgyti.

Dabar vėl buvo užplūdę 
čigonai, kurie, apsistoję 
Kalpokų (R. Skipičio) miš
kelyje, kas dieną pradėjo 
lankytis po apylinkę maini- 
kaudami — sukčiaudami, su 
šeimomis valgyti prašinėda
mi ir tt.

Ši nuotrauka parodo Arabijos šeiką Chalil-Ben-Ibrahime- 
Al-Duifą ir jo baltą kaip plbnas žirgą, su kuriuo jis atvy
kęs į arkliu parodą New Yorke, tačiau nieko nelaimėjo.

i Vargas Bažnyčioj 
Susituokusiai Porai

Liūdnai Pasibaigusios “Komedijos.”

SUNKIAI STATOMAS 
TILTAS PER LUOBOS 

UPĘ.
Mažųjų Rušupių kaime, 

netoli nuo Skuodo, per Luo
bos upę buvo pradėtas sta
tyti gelžbetoninis tiltas. Dėl 
nepristatymo reikiamos me
džiagos tilto statyba užsitę
sė iki šiol. Ir, kaip pasirodo, 
dabar užėjus blogiems ru
dens orams, tilto statyba ne
bus baigta. Tilto pastaty
mas kainuos apie 33,000 li
tų. Didelis blogumas, kad 
taip ilgai yra nutrauktas su
sisiekimas Skuodas-Ylakiai, 
kur vyksta nemažas judėji
mas. Susisiekimui palaikyti 
turėjo būti pastatytas laiki- 
Jįiąs tiltas. Bet to nėra ir no
gint susisiekti su Skuodu ar 
Ylakiais reikia padaryti, 
apie 8 kilometrus vingio.

VAGIA ARKLIUS.
Daugų vai. Rugsėjo 

baigoje pavogė žvirgždėnų 
kaime ūkininko Š. Plitniko 
arklį, 500 litų vertės. Ir, štai, 
spalių 23 vakare nežinomas 
vagis, prisitaikęs ir užsėdęs 
ant lauke esančio to paties 
kaimo ūkininko K. Mikai- 
lionio kumelės leidosi bėgti. 
Bet, laimei, žmona tai pa
matė ir pakėlė triukšmą. 
Tuojau subėgo daug kaimy
nų. Nežinomas vagis, pasi
naudodamas nakties tamsa, 
metęs kumelę dingo. To
kiais darbais susirūpinę 
apylinkės gyventojai, 
vagis nesusekami.

Pa

nes

AREŠTUOTASIS PADE
GĖ POLICIJOS DA

BOKLĘ.

IŠ KAUNO KALĖJIMO 
RAŠTINĖS PAŠALINTI

' . KALINIAI.
. ■•Kauno kalėjimo raštinėj 
jati nuo senų laikų dirbdavo 
keliolika kalinių, tačiau dėl 
pasitaikančių nesąžiningu
mų visi kaliniai nuo kalėji
mo raštinės darbo pašalinti. 
Tik kalėjimo ligoninės raš
tinėj paliktas dirbti Adolfas 
Sruoga.

Kalėjimo raštinėj dirban
tiems kaliniams už 
dieną buvę mokama 
centų.

darbo 
po 30

NU-KAZYS DAPKUS 
BAUSTAS AŠTUONE- 
RIAIS METAIS KALĖ

JIMO.
Šįmet birželio 6 d. Ant- 

kalnės kaime, Veliuonos 
valsčiuje, Kazys Dapkus 
kuolu užmušė Ričardą Lich- 
tą, kam jis nepasakė, kur 
gyvena Dapkaus brolis Izi
dorius. Kauno apygardos 
teismas dabar Dapkaus by
lą sprendė, jį pripažino kal
tu ir nubaudė aštuoneriais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

ŠĮMET viensėdžiais iš
skirstyta 500 KAIMŲ.

Žemės Tvarkymo Depar
tamento žiniomis, šįmet kai
mų viensėdžiais skirstymo 
darbus visame krašte vykdė 
daugiau kaip 200 matinin
kų. Bus sutvarkyta apie 90,- 
000 hektarų, išskirstyta 
viensėdžiais 500 kaimų, a- 
pie 15,000 sklypų. Išskirsty
toji žemė bus padalinta apie 
10,000 savininkų. Be to, ne
maža šįmet atlikta ir ben
drosios nuosavybės dalini
mo darbų. Šie darbai palie
tė 400 vienetų, 1,000 savi
ninkų, apie 1,500 sklypų, 
viso iO-,000 ha plote.

EIGULIAMS PIRKS DVI
RAČIUS.

Kaip žinoma, nesenai po
licininkai plačiu mastu yra 
aprūpinti dviračiais. Dabar 
apie tūkstantis eigulių nori 
Įsigyti dviračius. Miškų de
partamentas jau sutiko tar
pininkauti eiguliams dvira
čius Įsigyti. Dviračių firmos 
Miškų departamentui jau 
padavė pasiūlymus.

Tik kažin, kaip eiguliai 
tais dviračiais po miškus va
žinėsis?

STEIGS DAR VIENĄ TA
BAKO FABRIKĄ.

Tabako augintojų drau
gija “Lietūkis” ir koopera
tyvai, kaip tenka patirti, 
rengiasi pastatyti didelį ir 
modernišką tabako fabriką. 
Šis fabrikas, kaip numato
ma, gamins tabaKo dirbi
nius ne tik iš užsieninės ža
liavos, bet taip pat bus krei
piamas ypatingas dėmesys į 
vietos tabako perdirbimą. 
Ligi šiol veikęš'tabako fab- 
ikų sindikatas vietinio ta

bako suvartojimą visai nesi- 
-tengė išplėsti. Be to, tenka 
patirti, kad keli mažesnieji 
tabako fabrikantai, bijoda
mi galimos didelės konku
rencijos sindikatą panaiki
nus, siūlo savo fabrikus par
duoti.

Kretingoj buvo areštuo- TURTUOLIS KAZYS PA 
tas girtas pil. Kazys Andriu- ŠYS NUBAUSTAS KA-” 
lis ir patalpintas į Kretingos 
daboklę. Andriulis, norėda
mas iš daboklės pasprukti, 
padegė ją ir bandė pabėgti, 
bet nepasisekė: buvo sugau
tas ir teks dar skaudžiau nu
kentėti už daboklės padegi
mą. Gaisras greit buvo lik
viduotas, tačiau daboklė ge
rokai apdegė.

LĖTI.
Žinomas kaunietis turtuo

lis K. Pašys persiskyrimo 
byloje kurstė savo tarnaitę 
A. Karvelytę melagingai 
paliudyti jo naudai. Už tai 
Pašys ir Karvelytė buvo nu
bausti : Karvelytė G mėn. ka
lėjimo, Pašys dvejais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

MERKYNES DZŪKAI 
PRADĖJO VEISTI 

SODUS.
Merkinė. Šį rudenį šiam 

kampely sodinama labai 
daug vaisinių medelių; kas 
iki šiol neturėjo sodo, užvei
sia naujus, o kieno per maži 
sodeliai, juos praplečia. Pa
žymėtina, kad čia yra daug 
sodybų, kurios įsikūrusios 
dar prįeš didijį karą, bet iki 
šiol jos stovėjo plikos—nesi
matė apie jas jokio medelio. 
Dabar ir tie gyventojai pa
stebėjo savo padarytą klai
dą ir, supratę sodų naudin
gumą, stengiasi juos užvei
sti.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyrai; (2) Žy
dinti Giria; (8) Klaida; (4) Korek- 
la. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki j visokius prietarus, - 
burtus ir tt. Kaina

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teismas sprendė 

iRažauskų civilinę bylą, ku
rijos turinys toks:
j Juozas Ražauskas, tar
naudamas Betygaloje, susi- 

' pažino su Vlada Vaišvilaite 
lirsu ja 1930 m. susituokė, 
i bet greit Ražauskai pradėjo 
nesugyventi, bartis ir Ra- 

ižat skas žmona išvarė.I
I Atsiskyręs nuo žmonos, 
I Ražauskas bažnytiniame 
(teisme iškėlė bylą dėl persi
skyrimo. Ražausko prašymą 

| kunigų teismas atmetė, ne- 
perskyrė su žmona, bet iš 

į tos bylos kilo antra byla: 
i Ražauska? savo prašyme 
. kunigų teismui savo žmoną 
įžeidė, apšmeižė.

i Ražauskienė iškėlė vyrui 
| kriminalinę bylą-ii- Panevė
žio apylinkės teismas Ra- 
žauską pripažino kaltu ir 
nubaudė dviem savaitėm 
paprasto kalėjimo.

Antra byla buvo Raseinių 
apylinkės teisme: Ražaus- 

I kas važiuodamas netoli Be- 
i tygalos Dubysos pašlaitėj 
sutiko buvusią savo žmoną 
ir ją botkočiu ir kumščiomis 
sumušė, spardė kojomis.

Sumušimo žymes konsta
tavo gydytojas A. Sivickis, 
o kad Ražauskas sumušė, 
paliudijo liudytojai. Rasei
nių apylinkės teismas Ra- 
žauską ir vėl pripažino kal
tu, bet pasigailėjo ir nubau
dė tik šešiomis paromis are
što.

Ražauskienė bažnytinių 
teismų sprendimų nuorašus 
pridėjo prie savo civilinės 
bylos.

Civilinę bylą Ražauskie
nė iškėlė Ražauskui dėl iš
laikymo. Ši byla tęsėsi gana 
ilgai, buvo siuntinėjama iš 
vieno teismo į kitą, kol pa
galiau Raseinių apylinkės 
teismas iš Ražausko Ražau- 
skienei už 1933 m. atiteisė 
po 50 litų per mėnesį.

Ražauskas padavė ape
liaciją Kauno apygardos 
teismui, kuris apylinkės tei
smo sprendimą patvirtino ir 
Ražausko apeliacinį skundą 
atmetė.

Bendrą bylą dėl išlaiky
mo Rašauskienė jau iškėlus 
Tauragės apylinkės teisme, 
nes dabar Ražauskas tar
nauja Tauragėje.

ŽMOGAUS SVEIKATA 
IR LINKSMYBĖ

Yra pagal supratimą ir išpildymą 
gyvenimo tikslo. Nesveikata, nelinks- 
mybė, neramybė, rūpestis ir taip 
kiekvienas nenormališkas padėji- 

I 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 aukščiausi geidavimų ir 
Įgyti sveikatų ir linksmybę. (52) 

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

“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašytą garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 

15c. skaityti............. .•..............  25c.

“Artistai” nulinčiuoti, o 
“publika” pasodinta už 

grotų.
Kretingos apskrity tūlas 

laikas atgal buvo šitoks atsi- 
i tikimas:

Iš Notėnų kaimo atvyko į 
Žalgirio kaimą, Mosėdžiu 
valsčiuje, pas Oną Skrip- 
laUskienę Stasys ii Pranas 
Puidokai ir paprašė, kad ji 
leistų savo bute surengti va
karėlį, kuriame jie parody
siu “komedijų.” Skripkaus- 
kienė leido tatai Puidokams 
daryti.

Gavę “salę,” Puidokai pa
siuntė į apylinkę berniuką, 
sukviesti publikos. Bemin
kąs bėgiojo po kaimus, pra
nešdamas, kad atvykę artis
tai, kurie rodysią įvairius 
šposus. Puidokai išėjo į kai
mą griežikų jieškoti.

Vakare pas Skripkaus- 
kienę susirinko daug žmo
nių ir laukė artistų pasiro
dant.

Pakviesti muzikantai pra
dėjo griežti, o susirinkusieji 
šoko.

Puidokai susirinkusiems 
paskelbė, kad už “komedi
jų” pasižiūrėjimą vyrai turį 
sumokėti po 25 et., moters 
po 20 centų.

Pinigus Puidokai surinko, 
bet “komedijų” rodyti vis 
nepradėjo. Pagaliau, palikę 
susirinkusius šokti, patys 
nuėjo į antrą triobos galą ir 
pradėjo su Skripkauskiene 
gerti. Bet publika tuojau 
pradėjo nerimauti ir kelti 
triukšmą.

Tada St. Puidokas pradė
jo publikai rodyti “Juodąją 
magiką.” Pirmiausia jis iš 
vieno publikos dalyvio iš
traukė vištos koją, tačiau šis 
šposas publikos tarpe nei 
juoko, nei nusistebėjimo ne
sukėlė. Po to Puidokas pub
likai parodė dar keliatą 
“numerių,” kurie publikai 
ne labai tepatiko. Tuomet 
susirinkusiųjų tarpe kilo ne
rimas ir pasigirdo balsai, 
kad tokie “numeriai” vi
siems senai jau esą žinomi 
ir jeigu artistai neparodysią 
geresnių “štukų,” tai reikė
sią jiems “įpilti.” Ir pradėjo 
“pilti.” Vienas vyras kome- 
dijantą griebė už gerklės ir 
šaukė kitiems iškratyti jo ki
šenes, ar komedijantas ne
turi ginklo. Paskui Praną 
Puidoką susirinkusieji mušė 
kuo kas turėjo ir įmanė. An
trą “komedijantą,” St. Pui
doką, Skripkauskai spėjo 
paslėpti “alkeriuje” po lo-

PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

J U. S. A. metams kainuoja $1.50. 
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą.” Adresas:

“A. L. BALSAS” 
Casilla de Correo 303,

Buenos Airei, Argentina.

va, tai šis išliko gyvas, o Pr. 
Puidokas vežamas į ligoni
nę prie Grušlaukės mirė.

Penki vakaruškininkai, 
mušę “komedijantus” ir bu- 

. vo patraukti tieson už nužu
dymą.

Apygardos teismas nu
baudė: J. Jablonskį ir A. 
Lazdauską po trejus metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
K. Viršilą, L. Apulskį, J. Ži
linską ir A. Simutį po dve
jus metus sunkiųjų darbų 

[kalėjimo, K. Zubę pusantrų 
įmetu sunkiųjų darbų kalėji
mo. Nepilnamečiams po vie- 
ną-trečiadalį bausmes nu
mušė ir įskaitė ligi teismo iš
kalėtą laiką.

IR MEDŽIOTOJAI TU
RĖS MOKĖTI SMETO

NAI MOKESČIUS.
Miškų departamentas nu

statė, kad medžiotojai už 
kiekvieną nušautą šerną, ožį 
t r lapę turi sumokėti Smeto
nos valdžiai po 10 litų, u už 
kožną zuikį po pusę lito. 
Šernai pridaro ūkininkams 
didelių nuostolių ir už jų 
šaudymą turėtų mokėti me
džiotojams atlyginimą, o ne 
bausti juos mokesčiais.

ŽADA SUDEGINT TIRK
ŠLIŲ MIESTELĮ.

Tirkšlių miestelis (Ma
žeikių apskr.) šįmet degė 
jau du kartu. Nepersenai 
sudegė klebono ir viršaičio 
daržinės su javais. Dabar 
rastas raštelis, kuriame sa
koma, kad miestelis busiąs 
padegtas da ir trečią kartą, 
ir dabar jis jau tikrai sudeg
siąs.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi, 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina..........................-...................... 17 00

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilpti} 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnistracl jon nevėliau PANEDE. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės nurnerĮ nespėjama patai- 
pint.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltokĮ parengimą, trumpą prane
šimą patAlpinam už $1.00. Už dides
nius garbinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojimus darbininkų, por-i 
davimus Ir kitokius smulkius prarieJ 
Šimus, kaina 2c. už žodi. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

• 1 
"Keleivio” prenumeratoriams už 

pajleškojimus giminių Ir draugų, kai

na 1c. už žod|. Mažiausio pajleškb- 
jlmo kaina 50c.

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

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

Norėjo Pasiglemžti $20,000,000.

šiomis dienomis Philadelphijoj buvo areštuotas Christian 
Harold Sheaffer, kuris čia parodytas be kepures. Jį kaltina 
suklastavus testamentą, kuriuo jis norėjęs pasiglemžti 
Mrs. Henriettos Garrett paliktą 20,000,000 palikimą. Iš 
kairės, su ranka prie skrybėlės, stovi jo advokatas, kuris 
dabar jį gina.

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES- 
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” 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 raštų, 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.

H

GRAŽIOS EILES, DAINOSIR BALADOS
SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

K

I
I



Aštuntai Puslapis

Vietinės Žinios
Išvirkščias teisingumas.
Massachusetts gubernato

rius Hurley paleido iš kalė
jimo žmogžudį, kuris treji 
metai atgal nužudė Albertą 
Gilbertą. Nužudytojo našlė 

7 dabar iškėlė protestą prieš 
naujiems prisodinti ir tt. šitokį gubernatoriaus elgė- 
Dabar pasirodo, kad šituose 
darbuose politikieriai pavo
gė labai daug pinigų. Pa
vyzdžiui, už atsodinimą me
delių prie vienos mokyklos 
Salemo mieste jie paėmė iš 
valstijos iždo $26,000, o me
delynų ekspertai dabar sa
ko, kad jie šitokį darbą gali 
padalyti už $50.

, Audros sugadintiems dai
ktams pataisyti politikieriai 
iš viso išleido Massachu
setts valstijoj $19,500,000. 
Valstijos prokuroras Dever 
dabar pradėjo tas išlaidas 
tyrinėti, nes to pareikalavo 
taksų mokėtojų organizaci
ją. Norima sužinoti, kiek iš 
tos sumos yra pavogta ir į 
keno kišenius tie milionai 
sulindo.

Pc audros politikieriai api
plėšė valstijos iždą.

Po audros Massachusetts 
valstijoj reikėjo samdyti 
daug darbininkų suardy
tai tvarkai atstatyti, išgiiau- 
tiems medžiams pašalinti,

sį. Sako, aš likusi su našlai
čiais vaikais dabar kenčiu 
didžiausį vargą, dažnai visi 
einam gulti nevalgę, nes 
nėra kas valgyt, o tas žmog
žudys, kuris išplėšė mums 
tėvą ir vyrą, apdovanotas 
gubernatoriaus didžiausia 
malone.

Ištiesų keista. Sacco ir 
Vanzetti, kuriems prasikal
timo valdžia nekuomet ne
įrodė, buvo nužudyti elekt
ros kėdėj, nežiūrint kad mi- 
lionai žmonių reikalavo juos 
paleisti. Bet aiškų žmogžu
dį gubernatorius paleidžia 
iš kalėjimo, kur jis ištikrujų 
turėtų sėdėti visą amžių.

KELEIVIS, SO. BOSTON

10 METŲ SUKAKTUVĖS.
Gruodžio 11, Dorcheste- 

rio SLA. 359 kp. minės 10 
metų sukaktuves nuo jos įsi- 
steigimo. Minėta kuopa bu
vo suorganizuota birželio 
mėnesy, 1928 m. Per tą lai
kotarpį kuopa yra surengu
si apie du desėtku įvairių 
kultuiinių parengimų; yra 
sutraukus į savo kuopą apie 
40 pažangios minties lietu
vių. Kad tiksliau įvertinus 
tuos virus darbus, dabar 
kuopa rengia 10 metų su
kaktuvių bankietą su gražia 
muzikale programa, gruo
džio 11, nuo 7 vakare 
Emery Hali, 1436 Dorches
ter avė., Dorchestery, pire 
Fields Coiner. I šį 359 kp. 
sukaktuvių minėjimą, visi 
draugai, kurie bėgyje'tų 10 
metų veikimo su mumis da
lyvavo, prašome ir šiame 
paminėjime but su mums.

Rep. V.

Tunelyje užsidegė busas su [Minėjo 25 metų sukaktuves, 
žmonėmis. n <Gruodžio 4 surengė gra-

East Bostono tunely pe- žų paminėjimą dvidešimts 
reitą sąvaitę užsidegė nuo penkių metų vedybinio gy- 
sugedusių elektros laidų venimo Jonui ir Katarinai 
gatvėkarių kompanijos bu- Auškeliams. Jie gyvena 152 
sas, kuriuo važiavo apie 30 
žmonių. Motormanas grei
tai busą sustabdė, atidarė 
duris ir liepė visiems šaltai 
išeiti. Iš žmonių niekas ne
nukentėjo.

Gaisras laive.

Millet st., Dorchestery. “Su
prise” surengė jų dukrelė 
Stella ir sūnūs Jonukas tė
vam nežinant. Jonukas per 
visą dieną važinėjo savo tė
vus po farmas, o Stella pa
dedant jos draugėms namie 
ruošė pokylį. Kaip tik tėvai

Pereitą penktadienį Bos- ?u£?zo.’ duktė staigiai pri- 
tono uoste išdegė prekių lai- *oko Prie tevo u- prisegė jam 
vo “Southlure” vidus. Kovai kvie,tk^’ 0 ™otl.n.a* įeike 
su gaisru buvo suvažiavę ^donų rožių bubėtą. Susi
imtai ugniagesiu. Ugnis rink? svečiai apsupo is visų 
padarė $150,000 nuostoliu. Pu^.^u sveikinimais ir toks r netikėtinumas labai nuste-

kvietką, o motinai įteikė 
; raudonų rožių bukietą. Susi- 

iš visu

No. 19. Gruodžio 7 d., 1938 m.

Radio programa.
Šeštadieny, gruodžio 10, 

radio programa per stotį 
W0RL nuo 8:00 vai. ryte:
(1) dainininkė Ona Turaus- 
kienė iš Cambridge; (2) 
kalbės Dr. Jonas Repšis iš 
Cambridge; (3) Radio kon- 
testas.

Gruodžio 11, sekmadie
ny, radio programa per sto
tį W0RL, 9:30 ryte bus se
kanti: (1) Jono Tamulionio 
orkestrą iš Nashua, N. H.;
(2) Lietuvių vyrų grupė iš 
Nashua, N. H. vadovaujant 
Tamulioniui.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto. r 

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

CAMBRIDGE, MASS.

Laivas buvo prikrautas me
džio ir kitokios lengvai de
gamos medžiagos.

Statys naują muilo fabriką 
už $1,000,000.

Procter and Gaųible mui
lo firma praneša, kad ji 
greitu laiku pradėsianti sta
tyt naują <muilo fabriką 
Quincy mieste, 14 mylių nuo 
Bostono. Tam tikslui ji jau 
nupirko tenai 10 aki'ų že
mės. Fabrikas kainuosiąs 
$1,000,000. Procter & Gam
ble kompanija yra labai se
na muilo gamybos firma. Ji 
įsikūrė apie 100 metų atgal. 
Dabartiniu laiku ji turi 15 
muilo fabrikų Jungtinėse 
Valstijose, Kanadoj ir Fili
pinuose. Jos bizny dirba 
12,000 žmonių.

Apiplėšė baksų dirbtuvę 
Roxburyje.

Pereitą penktadienį Rox
buryje du banditai užpuolė

Pašovė jauną automobiliaus 
vagį.

Pereitą sąvaitę ant Com
monwealth avė. buvo per
šautas Anthony Pellegrini, 
17 metų amžiaus vagis, ku
ris kartu su kitu tokio pat 
amžiaus piktadariu kėsinosi 
pavogti automobilį iš gara
žo. Jį peršovė automobiliaus

bino jubilijantus. Paskui vi
si buvo susodinti apie stalą 

i ir šauniai vaišinosi. Užkan- 
.. . džiauiant svečiai pasakė 

Ra." daug linkėjimų Auškeliams 
)mooi- įr jįeį|ęg gražių dovanų.

Auškeliai pažangus žmo
nės, jie visuomet lanko ir re-

Dėl slidžių kelių, i.
nedėlį 3 žmonės automobi
lių nelaimėse buvo užmušti 
ir 20 sužeista.

Ant Savin Hill ' avenue, Imia naudingus darbus ir pa; 
Dorchesteryje, šį panedėlrtangnte parengimus ir turi 
krito negyva tūla Helena! J aug draugų. Tokios rusies 
„ . . -• “snnrisp tikrai nariam crp-Boyle, 55 metų amžiaus 
mergina.

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga.
Darom rakandus ant užsakymų. I 

Senus Sutaisom, Užtrauktam Nauja 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 
Rakandai geresni už naujus. Visą 
darbą gvarantuojam. Kaina pigi. 
Duodam nuniokojimais. Rakandus 
paimam ir pristatėm į bile vietą Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO, MASS.
Tel. Brockton 7718

Telefonu 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1KOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
1»7 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.

Žada pabrangti visokie 
laisniai.

Bostone laisnių taryba 
nutarė pakelti visiems čar- 
tėriuotiems kliubams lais
nių kainą ateinantiems me
tams nuo $600 iki $800. Ir 
da galimas esąs daiktas, 
kad kai kurie kliubai turės 
mokėti už savo laisnius pa
prastų saliunų kainą— 
$1,200 metams.

Visti kitų laisnių kainos1 
irgi busiančios pakeltos.

Kanadoj peršovė policma- 
ną, Bostone areštuotas.

Šiomis dienomis Bostone 
buvo suimtas Wilfred Du
bois, kuris pereitą žiemą 
Montreale, Kanadoj, peršo
vė policmaną ir pabėgo į 
Jungtines Valstijas. Iki šiol 
jis dirbo Maine’o valstijos 
giriose, bet dabar 
ątvykti į Bostoną. Policija 
čia tuoj nužiūrėjo, 
keistai užsilaiko ir pradėjo 
klausinėti, kas jis per vienas 
ir iš kur. Jis tuoj ir prisipa
žino pabėgęs nuo Kanados 
policijos. Bostono policija 
pranešė apie tai Montrealo 
policijai.

sumanė

Minot Folding Box Co. fir- savininko šoferis. Peršautas 
mos dirbtuvę ir pagrobė vagis pabėgo, bet vėliau su 
$800 pinigų, kurie buvo tik savo sėbru nuvyko ligoni- 
ką parvežti iš banko darbi- pen pagalbos jieškoti, kur 
ninku algoms. Užpuolimo jiedu ir buvo suimti, 
metu dirbtuvėj buvo 26 
žmonės, bet niekas nedrįso 
ginkluotiems . banditams 
priešintis.

Ant Portland streeto vie
nam bildinge nukrito į ele
vatoriaus šulinį 17 metų vai
kas ir užsimušė.

Advokatas gavo 3 mėnesius 
kalėjimo.

Šį panedėlį teismas nutei
sė advokatą K. E. Casey 
trims mėnesiams kalėjimo 
ir atėmė advokato teises už 
papirkimą “džiurės.”

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

suprise” tikrai padaro ge
ro įspūdžio visiems drau
gams, matant kad jaunuo- 

| liai moka įvertint savo tėvus 
už jų išauklėjimą. Svečias.

Somervillėj policija su
čiupo 3 vagišius, kurie buvo 
pavogę troką pilną jautie
nos mėsos.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

1 ♦

12
5,
9.
12

! Tel. 28624 Gyv. 31132

I Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

| AKIŲ DAKTARAS

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

šias kalėdas 
Leiskit Savo Centams 

NUEITI T-O-L-I

Šį utarninką iš Brightono 
skerdyklų pabėgo daugiau 
galvitų ir policija buvo pa
šaukta juos sumedžioti.

East Bostone šį utarninką 
nuvirto jūron vienas polic- 
manas ir butų prigėręs, jei
gu žmonės nebūtų jį ištrau
kę.

North Cambridge’uje šį 
utarninką gatvėkaris susi
kūlė su troku; 2 žmonės su
žeisti, 20 sukrėsta.

Šį panedėlį iš Brightono 
skerdyklų buvo pabėgęs 
vienas bulius ir karvė. Jie 
atmakleno į Harvardo sta- 
dijoną, kur policija abudu 
juos nušovė.

kad jis 95 iki
Jus negalit išsivaizdint gra
žesne dovana už Pin-It-Up 
Lempų ir tik už 95c! Paka
binki! kaip paveikslų—virš 
lovų, divonų, deskų—ir šim
tas ir vienam parankių vie
tų Daug modelių.

Kalėdų laikas žengia 
—ELEKTRIŠKAI

tinių Bankietas įvyks nedė
lioję, Gruodžio-Dec. 18 va
kare. Programe dalyvaus: 
Smuikininkas Longin Bui- 
nis, Jr.; Helena Tralsis ir 
Jos. Niaura, dainininkai, 

i Prašome paremti laisvų 
'žmonių įstaigą.

L. M. Žinyčios Komitetas.
inkvizicna Parašė N Gusev Puik 

naudinga knvtra aprašyta kataliku 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslu.
115 misi Ponieros apdaruose. . $1.0(1

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš 'Lauko ir Viduje.

374 SILVER STREET,
SOUTH-BOSTON MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 9714

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale 
i Mes specializuojam Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatėm iki 20 mylių.

Savininkai:
A. Zardeskas, W. Zarnauskas.

323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

MODERNIŠKAS

Geležies Reikmenų
STORAS

mus gausite: Geriausios Ru-

smulkių
SIENOMS

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

sies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokių 
reikmenų iš geležie..
POPIERŲ. Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4615
Išegzaminuotu akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boaton, Mass.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

GET A. nsuv BULOVĄ
o GODDESS OF TIME AMERICAN CLIPPER

| Kalėdos jau Arti
BULOVĄ LAIKRODŽIAI Š

YRA VIENI GRAŽIAUSIŲ ir PASIŽYMĖJĘ S

l

BOSTONO

17 Jewels

min. 
min. 
min. 
min.

8
16
16
14 2975

BULOVĄ

Kiek laiko užtrunka: 
Harvard iki Park ...........
Ashmont iki Washington 
Forest Hills iki Summer 
Everett iki Winter........

WE WILL GIVE YOU-

LIBERAL ALLOWANCE
ON YOUR OLD WATCH WHEN YOU .

TRADE IT IN FOR A naw BULOVĄ 
■>' 'Ji - r ' '' ‘■sTTJ

• -ĖPT - MARTHA „WASHINGTON

KALĖDŲ
SLS1PIRK1MAMS

NAUDOKIT ELEVAITORI

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

Vandalai nuvertė 113 pa
minklų ant kapinių.

Woburno kapinėse jauni 
piktadariai vieną naktį nu
vertė arba sudaužė 113 
brangių paminklų. Kadangi 
kapinės yra apvestos aukšta 
muro siena, per kurią sunku 
perlipti, o vartai nakties lai
ku buvo užrakinti, tai van
dalai įsibriovė į kapines iš- 
iauždami vieną žalvarinę 
štangą vartuose. Pasirodo, 
kad yra žmonių, kurie ir 
dvidešimtam amžiuje da 
nėra išgyvenę savo beždžio
niškos prigimties. Tokius 
tikrai reikėtų sterilizuoti.

tik $4 95
Jus galit apeit toli ir plačiai 
pirm negu rasite bargeną, 
kaip Telechron Elektrišką 
Laikrodį. štai punktualus, 
gražus ilgo amžiaus laik
rodis.

SMAGIAI PRALEISI T LAIKĄ IR GARDŽIAI 
PAVALGYSIT. PUIKIAUSIA VIETA

BLINSTRUB’S
Village & Grill

8

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

21 Jewels

4250

BULOVĄ

495°
BULOVĄ

Puikiausia DOVANA Kalėdų Praga
nęs paliks atmintyje ant visados.

Tuojaus užsisakykit ir po Dolerį išmokėsit.

with
2 diamond

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Atsidarė medžioklės 
sezonas.

Šį panedėlį Massachusetts 
valstijoj atsidarė stirnų šau
dymo sezonas, kuris tęsis tik 
šešias dienas ir užsidarys su 
šios sąvaitčs pabaiga.

PIRKIT

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

V AI DOVIUS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

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

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

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI. UŽEIKIT PASISVE
ČIUOS Į BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

§ TA1SOM, PERDIRBAM §
Iš Senų Laikrodžių ir Žiedų į Vėliausios $ 
mados. Pilnas užtikrinimas.

& Pašaukit telefonu, pristatysime už 25 mylių b 
nuo Bostono. b

§ ROLAND KETVIRTIS & C0. &
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. R

R Tel. SOUth Boston 4649 Q

Telephcaą 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TRUKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaii.

Taipgi taisome Automobilini ir 
Trokns visokiu išdirbynčią.

Peter Trečiokas ir 
Joa Kapočiunaa — savininkai.

Taisymo ir demomtravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Lamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.


