
1939 m.

JAS 
•I 
raltii

ECT 
tra) iki
SS.

u 11114 
<RA8

/T/S
> pi«*, 
valiu*.
EET.
38.
—i----

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .................................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur............ .. $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ..............  $1.50
Apskelbimų kainų kluaskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England, and about 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 33 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 3071

THE TRAVELERS ^"LDTHUANHAN WEEKLY

Advertising Rates 
on Application.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

SO. BOSTON, AUGUST-RUGPIUČIO 16 D., 1939. 
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071 METAI XXXIV

Ity 94M 

n 
urry 
3T1

s Avė., 
JV6R0) 
kSS.

idder
Moteriilni 

Jo*.

12 dieni 
8 vakare

AVĖ., 
& 

l 4*70.

s

arnis
STAS

vakare.

2 dieni

AY, 
1ASS.

Gyv. 31132

Gaidis
STAS
>s: 9 iki 12
> 2 iki 6,
> 7 iki f.į 
a 9 W VIA 
šitam. ‘
AS
! ir tink* 
iesį. Išeg- 
akiniu*.

reet, 
SS.

LOKY
, Room 22 
ette 2871 
44-J
O INKSTU 
JŲ.
ik. kasdien 

iki 1.

K.A
)NE 
aBlT 
m.

r Street 
4ASS.

NI AN 
E CO.
APDRAUSTI 

PERKRAUS 

tytojal
(Insured 

-< Movers)

Perkrausite 
čia pat ir į > 
limos vietų 

aina prieiuu 
WAY, 
>N, MASS, 
ston 4618

ERVIC
Telephont

1058

lŲTOMOBlH
CENTURA
Inai Pigins, 
inlmii ir 
Brekais.

E AUTOJH*
US V1S0KU 
’SčlŲ.

— sarairl*
įstringa 1*

STREET 
Eighth &

Sovietų-Japonų Fronte
Vėl Prasidėjo Mūšiai

MASKVOS SPAUDA 
ATAKUOJA FAŠISTUS. Į

Tai esąs ženklas, kad rusai Į 
jau tikisi sudaryti karo są
jungą su demokratinėmis 

valstybėmis.
Japonų žinių agentūra 

“Domei” praneša, kad 7 
rugpiučio tarp Sovietų Mon
golijos ir japonų Mandžiu- 
ko vėl prasidėjo karo veiks
mai. Jei tikėti japonams, tai 
užpuolimą pradėję mongo
lai. Apie 500 jų kareivių 
perėję sieną ir užpuolę ja
ponų pozicijas toj vietoj, 
kur susijungia Chalkos ir 
Chorsteno upės, apie 300 
mylių į rytus nuo Boro eže
ro.

Japonai sakosi šitą už
puolimą atrėmę. Tuomet 
juos puolę 1,000 mongolų. 
Šitame užpuolime dalyva
vę ir 30 rusų orlaivių.

Po smarkios kovos mon
golai buvę priversti trauktis 
atgal. Jie palikę 280 lavo
nų. Be to, japonai nušovę 
žemėn 5 rusų orlaivius. Tai 
buvę praėjusį ketvergą, 10 
rugpiučio dieną.

Subatoje atskridę 70 So
vietų orlaivių japonų pozi
cijas bombarduoti. Is šito 
skaičiaus japonai sakosi nu
šovę žemėn 16 orlaivių.

Rusai apie šitas kovas ne
skelbia jokių žinių. Mask
vos laikraščiai tačiau pradė
jo smarkiai atakuoti fašis
tines valstybes kaip ramy
bės ardytojas ir karo kur
stytojas. “Izviestija” iš
spausdino ilgą straipsnį a- 
pie “pirmutinį imperialisti
nį karą,” kuris prasidėjo 25 
metai atgal, ir numato besi
artinantį “antrą imperialis
tinį karą.” Maskvos laikraš
čio akimis žiūrint, šitas “an
tras imperialistinis karas” 
jau yra prasidėjęs; “Izvies- 
tija” todėl mėgina atspėti, 
kokį vaidmenį šitam kare 
teks sulošti Sovietų Rusijai. 
Karo pradžia esanti visiems 
aiški: Fašistinė Vokietija 
pasiglemžė Austriją, Čeko
slovakiją ir Klaipėdą; fašis
tinė Italija pagrobė Abisini
ją (Etiopiją) ir Albaniją; 
paskui jos abidvi bendrai 
veikdamos sunaikino Ispa
nijos respubliką ir pavertė 
ją savo įrankiu; o Japonija 
tuo pačiu laiku veda nepa
skelbtą karą Kinijoj ir ka
sasi po Sovietų valstybės pa
matais.’

Šitie fašistų smurto žygiai 
gali uždegti visą pasaulį, nes 
to karo neišvengs nei Ame
rika. Bet jeigu fašistai mė
gins atnešti antrojo impe
rialistinio karo gaisrą į So
vietų žemę, tai 170,000,000 
Sovietų gyventojų stosią į 
karą kaip vienas ir sutriuš
kinsią priešą iki paskutinio 
fašisto.

Iš šito tono diplomatai 
sprendžia, kad Sovietų val
džia jau tikisi sudaryti su 
demokratinėmis valstybė
mis karo sąjungą, nors apie 
vedamas dabar Maskvoje 
deiybas bolševikų spauda 
kol kas da nieko nerašo.

DANCIGUI “LAIKAS” DA 
NENUSTATYTAS.

Pereitą sąvaitę Berchtes- 
gadene Hitleris ir Vokieti
jos užsienių reikalų minis- 
ueris Ribbentrop turėjo su 
Mussolinio žentu slaptą 
konferenciją. Bet kad ir 
slaptai jie tarėsi, o vis dėl to 
yra žinoma, kad jie tarėsi 
Dancigo klausimu. Ir sako
ma, kad Italijos fašistai pri
pažinę, kad Dancigas turįs 
but prijungtas prie Vokieti
jos. Jeigu Anglija ir Fran- 
euzija tam priešintųsi, tai 
Italija stosianti už Vokieti
ją. Taigi, Dancigą vokiečiai 
imsią tikrai, tik laikas esąs 
da nenustatytas.

Japonijos Vidaus 
Kova.

Japonija veda du karu: 
vieną su Kinija, o kitą savo 
tarpe. Viduje kovoja armi
jos vadovybė su civiline vy
riausybe. Armija būtinai 
norėjo karinės sąjungos su 
fašistinėmis valstybėmis. 
Jai svarbu gauti stiprių val
stybių paramos ir kaip gali
ma greičiau nugalėti Kiniją. 
Tuo tarpu gi civilinė val
džia nori laikytis nuo Euro
pos valstybių politikos nuo
šaliai. Ir civile vyriausybė 
kol kas ima viršų.

ANGLIJA NUSILEIDO 
JAPONIJAI.

Tientsino mieste, Kinijoj, 
keli kiniečiai nušovė japo
nų valdininką ir pasislėpė 
anglų kvartale. Japonai pa
reikalavo, kad anglai tuos 
kiniečius jiems išduotų. An
glai atsisakė. Tuomet japo
nai paskelbė anglų kvarta
lui blokadą ir prasidėjo il
gas ginčas. Dabar iš Londo
no pranešama, kad anglai 
jau nusileido ir sutiko išpil
dyt japonų reikalavimą — 
išduos pabėgusius kiniečius.

197 LENKIJOS KAREI
VIAI PABĖGO VOKIE

TIJON.
Berlynas skelbia, kad per 

4 paskutines sąvaites 197 
kareiviai iš lenkų armijos 
pabėgo Vokietijos pusėn. 
Pranešimas sako, kad 143 
jų esą lenkai, o kiti kitų tau
tybių žmonės. Jie pabėgę 
dėl to, kad nenorį eit karan, 
o dabartinė Lenkijos politi
ka neišvengiamai vedanti į 
karą.

DA 180,000 LOJALISTU 
KAREIVIŲ FRANCU- 

ZIJOJ.
Koncentracijos stovyklose 

Francuzijoj dabartiniu lai
ku esą da apie 180,000 bu
vusių Ispanijos respublikos 
kareivių, kurie karui pasi
baigus pasitraukė į Francu- 
ziją. Dabar jie jau busią 
grąžinami Ispanijon.

Ateinančią sąvaitę Jugo-

VOKIEČIAI ĮSAKĖ ČE
KAMS SUNEŠTI VISUS 

GINKLUS.
Vokiečiai paskelbė Čeki

joj įsakymą, kad žmonės su
neštų jiems ir atiduotų visus

slavijoj prasidės dideli ma-1 ginklus. Matyt, naciai bijo- 
nievrai, kuriuose dalyvaus si, kad karui prasidėjus če- 
500,000 kareivių. 1 kai nesukiltų.

Rooseveltas Pasmer
kė Kongreso Reak

cininkus.
Pereitą sąvaitę preziden

tas Rooseveltas pasakė, kad 
Kongreso republikonai ir 
reakcininkai demokratai, 
priešindamiesi jo progra
mai, išstatė pavojun 20,- 
000,000 amerikiečių uždar
bį ir prie to da gali paskan
dinti pasaulį į karą. Uždar
biai galį nukentėt dėl to, 
kad Kongresas nepraleido 
paskolų .biliaus, o karą fa
šistai gali pradėt dėl to, kad 
Kongresas neatšaukė “neit- 
ralumo įstatymo.” Tas įsta
tymas buvo išleistas vien tik 
tam, kad Ispanijos demo- 
kiatinė valdžia negalėtų čia 
nusipirkti ginklų. Dabar, 
kai fašistai Ispanijos res
publiką sunaikino, Roose
veltas jau nori, kad tas įsta
tymas butų atšauktas, taip 
kad kilus karui Anglija ir 
Fiancuzija galėtų čia pirk
tis ginklų. Rooseveltas aiš
kiai dabar sako, kad šitas į- 
statymas yra naudingas tik 
fašistams. Bet jis pats jį pa
sirašė, kai fašistai atakavo 
Ispaniją. Jis padarė tai 
Anglijos spiriamas, o dabar 
vėl Anglija spiria jį tą įsta- 

y . tymą atšaukti, nes Ameri- 
bu\įo renkami pinigai “lai- kos ginklai gali but reika- 
vynh ir uosto ugdymui.” Di- lingi jai pačiai.
džiausios iškilmės buvo Pa- " -------L------
langoj, Šventojoj ir Kaune. MANOMA, KAD MASK

VOS DERYBOS BAIGTOS
Pereitą sąvaitę Maskvon 

’ atvyko franeuzų ir anglų ge- 
neralinių štabų paskirtos 
misijos. Iš to sprendžiama, 
kad derybos dėl karinio blo
ko jau pabaigtos,1 o dabar 
tik armijų ekspertams pa
likta išdirbti planas, kaip 
visų trijų valstybių armijos 
galėtų bendrai veikti karo 
atveju.

RADO SUAKMENĖJUSIŲ 
ĄŽUOLŲ NEMUNO 

DUGNE.
Elta praneša, kad Nemu

no vagai aukščiau Kauno 
šįmet labai nusekus ties 
Kampiškių kaimu ir arčiau 
Birštono prie Alksniakie- 
mio miško ūkininkai upės 
krante rado žemėmis apneš
tų didžiulių ąžuolų. Rastieji 
medžiai visai pakeitę savo 
išvaizdą. Vienur jie tamsiai 
ludi, o kitur juodi, kaip an
glis. Piuklas ir kirvis į juodą 
ąžuolą nelabai lenda. Jie 
kai kur atrodo lyg suakme
nėję. Medžio tyrinėjimo 
specialistai teigia, kad tie 
ąžuolai vandenyje turėjo 
išbūti po keliata tūkstančių 
metų. Šiais radiniais susido
mėjo keli musų skulptoriai. 
Mat, iš tokių medžių gali
ma padaryti įvairių gražių 
meno dalykų.

LIE-“JUROS SĄVAITĘ” 
TUVOJE.

Tarp 8 ir 15 rugpiučio 
dienų Lietuvoje buvo su
ruošta “Juros Sąvaitė,” ku
ri pasibaigė šį utarninką. 
Tos šventės tikslas, kaip 
valdžia jį aiškino, esąs “ska
tinti juros meilę ir propa
guoti vandens sportą.” Prie 
tos ^progos po visą Lietuvą

HITLERIS TARP MOTE
RIŠKŲ SIJONŲ—PFUI!

Eltos pranešimu, nacių 
partijos vadovybė Klaipė
dos apygardoj pradėjo ko
voti su tais krautuvininkais, 
kurie savo languose išstato 
Hitlerio atvaizdą tarp mo
teriškų sijonų, pančekų ir 
kitokių “silpnybių.” Kas 
taip darąs, tas nesąs Vokie
tijos patriotas, o tik papras
tas biznierius, kuris vartoja 
“tautos vado” atvaizdą, kad 
galėtų padaryti daugiau 
pelno iš tikrųjų patriotų.

ORLAIVIO KATASTRO
FA BRAZILIJOJ.

Rio de Janeiro uoste, Bra- 
 zilijoj, pereitą nedėldienį 

NORI POPIEŽIAUS KU- sudužo Pan-American oro 
linijos lėktuvas. Katastrofoj 
žuvo 14 žmonių. Nelaimė į- 
vyko pakilant lėktuvui oran. 
Jis nespėjo gana greitai pa
kilti, užsikabino už didelio 
keltuvo ir sudužo.

NĄ ATGABENTI ANG- 
LIJON.

Anglijos Romos katalikų 
kunigai nusiuntė dabarti
niam popiežiui prašymą, 
kad jis leistų jiems parsi
vežti Anglijon popiežiaus 
Adriano IV-tojo kūną. Ad
rianas popiežiavo 11-tame 
šimtmety ir jis esąs vienin
telis popiežius kilęs iš Ang
lijos.

popiežiui prašymą,

VOKIETIJA NEBESTA- 
TYSIANTI DAUGIAU

CEPELINŲ.
Washingtone gauta žinių, 

kad Vokietija nutarusi dau
giau cepelinų jau nebesta- 
tyti, nes sunku gauti heliu- 
mo dujų, kuriais tie padarai 
pripučiami. Buvęs cepelinų 
fabrikas Friedrichshafene e- 
sąs keičiamas į paprastų or-

ANGLIJOS MANEVRUO
SE SUDUŽO 2 BOMBA- 

NEŠIAI.
Per manievrus pereitą są

vaitę keli šimtai orlaivių 
“atakavo” Londoną ir du 
bombanešiu žuvo. Vienas jų 
nukrito jūron ir nuskendo, 
o kitas sudužo ant sausu
mos. Amerikoje taipgi du 
lėktuvai žuvo per maniev
rus.

ITALIJOJ STOVI 1.250.- 
000 GINKLUOTŲ VYRŲ.

Roma giriasi, kad dabar
tiniu laiku Italijoj stdvį oo

nedrįskit mums
laivių dirbtuvę. Likviduoda ginklu 1,250,000 kareivių, 
ir ta bendrovė, “Deutsche Reiškia, i ’ . ’ ’ 
Zeppelin Rederei,” kuri bu- priešintis ir atiduokit geruo- 
vo sudaryta operuoti komer-Į ju, ko mes reikalaujame, 
cines cepelinų linijas.

JAPONAI SAKOSI NU- 
MUŠĘ 69 SOVIETŲ 

LĖKTUVUS.
Pereitą sąvaitę japonai 

vėl pasigyrė pasauliui “di
deliais laimėjimais.” Mon
golijos fronte per 4 dienas 
jie numušę žemėn 69 Sovie
tų orlaivius.

VAIKAS PAŠOVĖ TĖVĄ.
Gardner, Mass. — Šian

dien čia guli ligoninėj Ole 
Olson, 27 metų amžiaus vy
ras, kurį pereitą sąvaitę per
šovė 4 metų amžiaus vai
kas. Nelaimė įvyko netyčia. 
Vaikas paėmė karabiną ir 
iššovė. Šūvis pataikė tėvui 
tiesiai krūtinėn.

Vandalai Sudaužė 
Traukinį.

Nevados valstijoj pereitą 
nedėldienį įvyko šiurpulin
ga luksusinio traukinio ka
tastrofa. Nežinomi piktada
riai su “žmogžudingais tiks
lais” išardė Southern Paci
fic geležinkelio bėgius ant 
tilto ir 13 vagonų suvirto 
upėn. Rašant šią žinią buvo 
suskaityta jau apie 60 sužei
stų ir nemažiau kaip 20 už
muštų.

PAPJOVĖ ŽMONĄ. SU- 
MĖSINĖJO DUKTERĮ 

IR SAVE.
Rocklande, netoli nuo 

New Yorko, pereitą nedėl
dienį išėjo iš proto tūlas 
Raymond ir, atsikėlęs nak
ties laiku, papiovė miegan
čią savo žmoną, o paskui be
veik mirtinai supiaustė 29 
metų amžiaus dukterį. Pa
galiau pasiėmė skustuvą ir 
supiaustė savo rankų gyslas. 
Raymondų šeimyna gyveno 
labai ištaigingai ir turėjo 14 
kambarių namą, kuris bu
vęs puikiausis visoj apylin
kėje.

Fašistai Sakosi Esą Labai 
Demokratijų ‘Nuskriausti’

DUODA “PASKUTINĘ 
PROGĄ” GRĄŽINT 

DANCIGĄ.
Priešingam atsitikime Itali

ja ir Vokietija pradėsian
čios karą.

Šiomis dienomis Zalcbur
ge buvo slapta Vokietijos 
ir Italijos fašistų konferen
cija. Mussolinį atstovavo jo 
žentas Čijanas (Ciano). 
Hitleris dalyvavo pats. Bu
vo ir daugiau Berlyno ir Ro
mos fašistų. Jie tarėsi kelias 
dienas. Nors jų pasitarimai 
ir nutarimai laikomi slapty
bėj, tačiau yra žinoma, kad 
tenai buvo svarstomas Dan
cigo klausimas. Kaip prane
ša iš Romos “New York 
Times” korespondentai, vo
kiečiai toj konferencijoj bu
vę nusistatę pradėti žygį 
prieš Dancigą tuojaus, ir 
norėjo, kad italai juos pa
remtų, jeigu kiltų karas. 
Bet italai stoję užtai, kad 
reikia duoti demokratinėms 
valstybėms da vieną progą 
atitaisyti jų padarytas Vo
kietijai ir Italijai “skriau
das.” Tuo tikslu italai pa- 

1 siūlė sušaukti keturių vals
tybių konferenciją Dancigo

nės valstybės jas “skriau
džia!”

Ištikrujų gi demokratinės 
valstybės iki šiol buvo per
daug apsileidusios ir fašis
tai galėjo perdaug laisvai 
smurtauti.

Sužeista 23 Lietuviai 
iš Pikniko Grįžtant.

Philipsburg, Pa.—Perei
tą subatą netoli nuo čia įvy
ko šiurpi nelaimė. Grįžtant 
iš lietuvių pikniko ties San
dy Ridge apsivertė trakas, 
kuris vežė piknikininkus, ir 
visus išvertė ant kieto kelio. 
Nelaimėj buvo sužeista 23 
asmenys. Angliški laikraš
čiai rašo, kad pikniką rengė 
“Lithuanian fraternal or
der.” Gali but, kad tai reiš
kia SLA kuopą.

KAINĄ UŽ LEPKĖS KAI
LĮ PAKĖLĖ IKI $30,000.

Pereitą sykį rašėm, kad 
New Yorko miestas paskyrė 
$25,000 atlyginimo tam, 
kas suims ar užmuš rakė- , 
tierį “Lepkę;’ dabar da ir Klausimui išrišti. Konferen- 
federalė valdžia pridėjo cjja sušaukti busianti paves- 
$5,000. Taigi is viso yra pa- Įa popiežiui. Numatyta 
AAn^mUZ ° ^ai i JaUfA^™^’' kviesti Vokietiją, Angliją, 

i ..... . .< „ Francuziją ir Italiją. Lenki
jai fašistai balso nepripa
žįsta, nes ji nesanti savaran
ki valstybė, o tik Anglijos 
ir Francuzijos tarnaitė.

Šitokia konferencija nu
matoma šį rudenį. Ir ji.bu- 
sianti jau “paskutinė pro
ga” demokratijoms atitaisy
ti pokarines skriaudas. Jei
gu Francuzija ir Anglija 
nesutiks šitoj konferencijoj 

i peržiūrėti “nelemtąją” Ver-

000. Tas sukčius esąs 40 me
tų amžiaus, nedidelio ūgio, 
bet storas ir turįs didelę no
sį. Kaip rodos, jis yra žydų 
kilmės.

cija sušaukti busianti paves- 
' l popiežiui. Numatyta

PASLĖPĖ PEČIUJE PINI
GUS IR UŽKURE UGN{.

Oklahoma City. — Tula 
Mrs. Tarbert turėjo $70, bet 
bijojo, kad kas jų nepavog
tų. Ji paslėpė juos pečiuje. 
Paskui užmiršo ir atsikėlus • v , ~ •* *• ..I IJV1Z.1UICL1 llClClllLdlCj V CU
1S lyto Užsikūrė pečių pus- Ho taikos sutartį neati išminė* UinifTOl iCQin .. .............._ ...

MĖGINA SULAUŽYT 
“PIKTADARIŲ TRU- 

STĄ.”
Pereitą sąvaitę Jungtinių 

Valstijų valdžia pradėjo va
jų prieš “piktadarių tinstą,” 
kuris susideda iš visokių 
kriminalistų ir veikia po vi
są šalį. Jau prasidėjo me
džioklė ant New Yorko 
gengsterio “Lepkės” gal
vos. Jis pabėgo iš New Yor
ko, bet jo sėbras jau sugau
tas. Federalės valdžios a- 
gentai turi surašę 200,000 
žodžių “Piktadarybių Enci
klopediją,” kur esą surašy
ti visi gengsteriai ir jų dar
bai. Pasiremdamas šita “en
ciklopedija,” federalinis 
grand jury New Ycrke da
bar darys apkaltinimus ir 
piktadariai bus areštuojami.

lyčius išvirt. Pinigai išėjo 
per kaminą su durnais.

ANGLIAKASIŲ UNIJA 
DAVĖ DEMOKRATAMS 

$500,000.
Demokratų partijos iždi

ninkas Oliver Quayle prisi
pažino šią sąvaitę, kad 1936 
metų rinkimais angliakasių 
unija (United Mine Work
ers) davė demokratų parti
jos agitacijai $500,000.

NEW YORKO POŽEMY 
SUŽEISTA 21 ASMUO.

Pereitą nedėldienį grei
tasis New Yorko požemio 
traukinys, _ '
žmonėmis iš Coney Island, 
ties Ocean Parkway stotimi 
išspruko iš bėgių ir atsimu
šė į mūrą. Nelaimėj sušeista 
21 asmuo.

grįždamas su

MUSSOLINI APSĖDO 
LIGOS.

Londone gauta privati
niais keliais žinių, kad Ita
lijos diktatorių Mussolinį 
apsėdo visokios negerovės. 
Jo žarnose atsirado vočių ir 
prie to da pereitą sąvaitę jis 
gavo širdies smūgį.

PIRMAS LIETUS PER 
10 METŲ.

Iš Santiago pranešama, 
kad Čili respublikoj, Anto- 
fagastos apylinkėj, pereitą 
sąvaitę buvo pirmutinis lie- 

| tus per 10 metų.

taisys Vokietijai ir Italijai 
padarytų “skriaudų,” tai 
jau tuomet ne fašistai busią 
kalti, jeigu kils antras pa
saulinis karas.

Tai taip nupasakojęs šią 
sąvaitę savo vedamajam 
straipsny Mussolinio orga
nas “Giornale d’Italia,” da
rydamas išvadų iš buvusios 
Zalcburgo konferencijos.

Mussolinio organas įspė
ja demokratines valstybes, 
kad Dancigo klausimas Ita
lijai yra taip pat opus, kaip 
ir Vokietijai, nes jis yra 
Versalio sutarties išdaiga, o 
tą sutartį yra pasirašiusi ir 
Italija. Pagaliau, Dancigas 
vra Vokietijos miestas, o 
Italija yra Vokietijos drau
gė, todėl jeigu Vokietija 
bus priversta už Dancigą 
kariauti, tai kartu su ja ei
sianti į tą karą ir Italija, 
kad “išgelbėti vokiškąjį 
Dancigą.”

Šitas fašistų pareiškimas 
primena lietuviškąją patar
lę: “Pats muša ir pats rė
kia.” Lygiai taip elgiasi ir 
fašistai. Italija po karo už
grobė jau Etiopiją, sunaiki
no demokratinę Ispaniją, 
pasiglemžė jos salas ir da
bar užėmė da Albaniją. 
Vokietiją užgrobė Austri
ją, Čekoslovakiją ir Klaipė
dos kraštą. Ir visa to aky- 
vaizdoje jos vis kartoja sa- 

į vo pasaką, kad demokrati-

ROOSEVELTAS PERKĖ
LĖ “THANKSGIVING” 

DIENĄ.
Prezidentas Rooseveltas 

paskelbė, kad “Thanks
giving” šventei šįmet jis 
skiriąs 23 lapkričio dieną. 
Taigi, šįmet ji bus viena sa
vaite anksčiau. Jis sako, 
kad šito pageidavę krautuv- 
ninkai ir darbininkų unijos.

FORDAS TURĖS PRIIMT 
ATGAL 24 DARBI

NINKUS.
Darbo Santikių Taryba į- 

sakė Fordui priimti atgal 24 
darbininkus, kurie buvo pa
šalinti iš darbo už raginimą 
kitus darbininkus dėtis prie 
unijos. Fordui uždrausta 
trukdyti unijos organizavi
mą.

KANADA NEĮSILEIDO 
PAMOKSLININKĖS.

Iš Bostono buvo nuvykus
Kanadą “sesuo” Evelyna 

Scott, kuri norėjo apvažiuo
ti Kanados miestus skel
biant Kristaus evangeliją. 
Bet Kanados valdžia jos ne
įsileido, nes paaiškėjo, kad 
šitos davatkos tikslas buvo 
pinigus rinkti tarp Kanados 
tikinčiųjų.

į

RUSIJOJ ESĄS GERAS 
DERLIUS.

Maskvos žiniomis, Sovie
tų ūkininkai šiais metais su
silaukę labai gero derliaus. 
Manoma, kad grudų busią 
prikulta apie 8,000,000,000 
pūdų.



Antras Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No'. 33. Rugpiučio 16 d., 1939.

Policija Atakuoja WPA Streikierius Minneapoly.

I APŽVALGA l
POPIEŽIAUS “UŽMIRŠ
TI” MILIŪNAI AMERI

KOS BANKUOSE.
“Lietuvos Aidas” 92-ram 

numery paduoda šitokią ži
nią:

1914 m. Italijos mieste Ra- 
cantari mirė kunigas Pascucci. 
Pats būdamas neturtingas, 
vienam savo giminaičiui užra
šė 200,000 dolerių. Visi stebė
josi, iš kur gali būti tiek pini
go. Tačiau dar labiau visi nu
stebo, kai Amerikos konsulas 
ėmė j ieškoti kažkurio kunigo 
Pirro, vienam Amerikos ban
kui užklausus, ką jis turi da
ryti su Pascuccio turtu, suda
rančiu 9,800,000 dol. Kaip tik 
ta žinia buvo paskelbta vie
šai, tuojaus kreipėsi į Ameri
kos konsulatą visos Italijos 
šeimos, turinčios Pascuccio 
pavardes, ir ėmė įrodinėti sa
vo teises į tą palikimą. Taip 
pat Vatikano valstybės teises 
į tą palikimą pareiškė Vatika
no įgaliotinis. Vatikano advo
katas pareiškė kad 1914 m. kai 
jau buvo laukiama karo, Vati
kano valstybė davė kunigui 
Pirro Pascucciui 10 milijonų 
dolerių ir įgaliojo jį padėti 
tuos pinigus užsienių bankuo
se. Romos teismas pripažįsta 
Vatikano teises į tą palikimą, 
bet su tuo nesutinka Amerikos 
banko valdyba.”

Šventas raštas sako, kad 
“greičiau verbliudas išlys 
per adatos skylutę, negu 
turtingas žmogus patekęs į 
dangaus karalystę.”

Bet šita “šventoji tiesa” 
yra parašyta tiktai tikin
tiems tamsuoliams, kad ne
krautų pinigų ir nepavydė
tų turtingiems. Dievo tarnai 
šitam blofui netiki ir krau
na lobius kiek tik gali. Vie
nas “neturtingas” kunigėlis 
palieka 
.$200,000, o kitas sukrauna 
Amerikos kapitalistų ban
kuose net $9,800.000!

Bet kad kunigų giminės 
tų pinigų nepaimtų, “šven
tas tėvas” sako, kad'tai jo 
dvaro pinigai, išvežti prieš 
karą Amerikon ir paskui 
“pamiršti.”

Kokia trumpa turi but jo 
atmintis, kokia tuščia gal
va, jei taip lengvai gali “už
miršti” arti 10 milionu dole
riai I

savo giminaičiui

SIŪLO PANAIKINTI 
“BENKARTĄ.”

“Laisvės” 1 liepos laidoje 
redakcija rašo apie dabarti
nį Lietuvos neva-seimą. 
Girdi:

“Dabartinį ‘seimą’ Lietuvos 
gyventojai nerinko. Jį 1936 m. 
faktinai paskyrė Smetona— 
Čapliko valdžia...

“Kol krašte viešpatavo vieni 
tautininkai, tai seimas atatiko 
vyriausybę. Jame sėdi ir ima 
dideles algas tautininkų pa
stumdėliai. Ką jiems Smetona- 
Tubelis-Mironas 
jie priimdavo...

“Po Klaipėdos 
kuomet susidarę 
riausybė, 
pasikeitė.
ninkai

liepdavo, tą

užgrobime, 
naujoji vy- 

seimo padėtis kiek 
Kademai ir liaudį- 

įeina į dabartinę vy-

Slovakijoj nekieno nerink
tas “tautos vadas” Hacha. !

Žinoma, kad iš tautinin- 
<ų lizdo galima tikėtis vis
ko. Jeigu jie dryso vidur
naktį ginkluoti užpulti tau
tos pastatytą demokratinę 
valdžią, tai ką jiems reiškia 
pasišaukti į pagalbą Hitlerį 
savo kailiui apginti! Ar Is
panijos tautininkai nepasi
šaukė svetimų valstybių tal
kos savo diktatūrai palai
kyti ?

KAUNO UNIVERSITETO 
CHORAS SUSIPRATO.
Tas choras žadėjo atvyk

ti Amerikon, bet dabar jau 
neatvyks. Ryšium su tuo 
vienas Brook lyno laikraštis 
tašo, kad iš to didelio plano 
išėjusi tikra komedija. Gir
di:

“Pagarsinta, kad choras at
vyks, vėliau pranešta, kad 
tas choras neatvyks. Už kiek 
laiko vėl pranešta, kad choras 
tikrai atvyks. Dabar jau galu
tinai pranešta, kad choras ne
atvyks, nes jo kelionę sutruk
dė nenumatytos kliūtys. To
mis kliūtimis, be abejonės, y- 
ra pinigų stoka, ypač sužino
jus, kad Amerikos lietuviai 
choro kelionei po Ameriką li
jo išlaikymui negali garantuo
ti didesnės sumos pinigų.”

Tačiau tas laikraštis dėl 
to nesisieloja, nes—

“...reikia pagalvoti kokios 
milžiniškos išlaidos susidary
tų bent vidutinio choro kelio
nei į Ameriką ir jo kelionei po 
musų kolonijas bei jo pragy
venimui. Vidutiniam chore vi
sų keturių balsų turi būti bent 

'po 10 dainininkų. Tai su diri
gentu jau susidaro 41 asmuo.

“Kelionė 
Yorką• 
mis su 
kainuos
kiekvienam, 
asmenį $8,610. Choristų kelio
nėms po musų kolonijas ir jų 
pragyvenimui per mėnesį lai
ko reikia skirti mažų mažiau
siai po $200 kiekvienam, kas 
sudaro kitus $8,200. Bet šis 
apskaitliavimas yra galimai 
mažiausias. Greičiausiai vis
kas atseitų apie $20,000. I

“Mes labai abejojame, kad 
choras koncertuodamas po A- 
merikos lietuvių kolonijas tu
rėtų pakankamai pajamų ap
mokėti savo kelionių ir pragy
venimo išlaidas. Reikia atsi
minti, kad turime prieš save 
didelį ir brangiai kainuojantį 
uždavinį — Lietuvių Dieną 
Pasaulinėje- Parodoje. Prie to 
visus slegia ekonominis sunk- 
laikis. Kiek tad galima tikėtis 
pelno iš rengiamų koncertų 
lietuvių kolonijose ir dar va
saros metu ?” •

“Keleivis” yra tokios pat 
nuomonės. Kauniškio uni
versiteto choristus galima 
tik pasveikinti, kad jie susi
prato.

iš Kauno į New 
pigiausiomis sąlygo- 

visomis išlaidomis 
minimum po $210 

kas sudaro už 41

BUVĘ NET 38 “NETIK
RIEJI” POPIEŽIAI.

Lietuvos pranciškonų or
ganas, “Sursum Corda,” 

numeryje pasa-riausybę, o jie to seimo rinki- i 120-tame 
j koja:

“Kol popiežių rinkdavo ne 
konklava (iš kardinolų suda
ryta), pasitaikydavo, kad vie
na partija išrinkdavo savo 
kandidatą, kita—savo, ir taip 
atsirasdavo netikras popie
žius. Tokių netikrų popiežių y- 
ra buvę 38: vieni jų patys at
sisakydavo, matydami keistą 
savo padėtį, o kiti užsispyrę 
laikydavo save popiežiais iki 
mirties. Pažymėtina, kad di
delis nuošimtis netikrų popie
žių mirė staigia mirtimi.”

Bet kodėl “netikrieji” po
piežiai mirdavo “staiga mir
timi,” Pranciškaus škapler- 
ninkų organas nepaaiškina.

mus ir patį seimą visą laiką į 
boikotavo, taigi dabartinei vy- j 
riausybei jis nevisai atatinka. 
Tat dabar tasai ‘seimas’ yra 
ne kas kitas, kaip bęnkartas, 
fašistų tautininkų partijos 
tautai primestas.”

Todėl “Laisvė” ir sako, 
kad toks neteisėtu budu tau
tininkų prigyventas išpera 
turėtų but panaikintas. Pa
naikintas jis turėtų but dėl 
to, kad jis pavojingas Lietu
vos nepriklausomybei. Kaip 
tautininkų politikos įrankis, 
jis bet kada galįs pasišaukti 
Hitlerio “pagalbos,” ir 
Smetona galįs tokį žygį už
kirti, kaip tai padarė Čeko- :

Štai vaizdelis iš Minneapolio miesto, kur buvo sustreikavę WPA darbininkai. Riaušes su
kėlė policija, kuri norėjo praskinti pro pikietų eiles kelią ir suvesti į darbą streiklaužius. 
Kai streikieriai nenorėjo skebų praleisti, policija pradėjo mušti juos lazdomis, šaudyt ir 
svaidyt gazinėmis bombomis. Vienas žmogus buvo užmuštas ir keliasdešimts sužeista.

Bet ką bažnytininkai slepia,! SIŪLOMA KEISTI ŠVEN-, 
tą atskleidžia istorija. Ir ji į TOSIOS VARDĄ, 
parodo, kad tie “netikrieji” I Prie Šventupio žiočių, kur 

“staigia | dabar ruošiamas Lietuvai 
uostas, yra miesčiukas pa
vadintas “Šventosios” var
du. Kiekvienas išmintingas 
žmogus pripažins, kad tai 
labai netikęs pavadinimas., 
Visų pirma, jis nėra joks 
vardas, o tik būdvardis, ku
ris vienas pats nieko nepa
sako. Jis galėtų but supran
tamas tiktai prie daiktavar
džio, kaip, pavyzdžiui,

popiežiai mirdavo "s 
mirtimi” dėl to, kad juos 
nunuodydavo, nudurdavo, 
arba pasmaugdavo “tikrie
ji” popiežiai. Nužudytieji 
visuomet buvo apskelbiami 
“netikraisiais,” o pasilikę jų 
konkurentai —“tikraisiais.”

“SAMOZVANCAI.”
Apie tuzinas tautininkų, 

kurie nieko neatstovauja.1\ UI 1 k 1HC A v 11C IV vO vVJ V C* J C* j ’ e# 1 J I v *, ' ’

pavadino savo kompaniją j Šventoji Giria, Šventoji Ci- 
bombastiškai skanbančiu j cilija ir tt.
vardu — “Amerikos Lietu-1 oliau, jis yra tikybinio 
vių Tautinė Taryba.” Šio- pobūdžio, kas tuojaus pri- 
mis dienomis tie juokdariai mena viduramžių inkvizici- 
susirinko prie vieno baro ir ją i}’ žmonių deginimą ant 
nutarė prašyti klerikalų Fe-1 laužų.___________________
deracijos, kad ši sušauktų 
bendrą pasitarimą su jais 
Lietuvių Dienos klausimu. 
Todėl vienas klerikalų laik
raštis stato šitai kompanijai 
klausimą:

“Ką gi Tautinė Taryba at
stovauja? Tautininkus? 
giai galima butų sutikti, 
pačios Tautinės Tarybos 
ralinės valdybos nariai 
rinkti jokių organizacijų at
stovai. Nei juos kas nors rin
ko, nei skyrę, žodžiu sakant, 
susirinko grupelė asmenų, ku
rie patys save pasivadino va
dais ir sutvėrė organizaciją, 
kuri pasiima sau už prievolę 
kalbėti visų Amerikos Lietu
vių Tautininkų vardu.”

Reikia pripažinti, kad 
tautininkai čia neblogai api
budinti. Rusai tokius vadi
na stačiai “samozvancai^.”

vių Tautinė Taryba.”

Nes 
cent- 
nėra

AR NESUSIMUŠ JIE PRIE 
DANGAUS VARTŲ?

Elta praneša, kad—
“Tiuringeno evangelikų baž

nyčios taryba paskelbė, kad 
nuo šiolei nei vienas žydas 
konvertitas negalės būti šitos 
bažnyčios narys.”

Tuo tarpu “Tiesos Žodis” 
informuoja, jogei—

“Iš Lvovo praneša, kad Len
kijoje, Drohobičo mieste išli
pinti atsišaukimai, kuriuose 
pranešama, kad žydams, no
rintiems pereiti Į katalikų ti
kybą, rengiami 3-jų mėnesių 
paruošiamieji kursai. Kiekvie
nas kursantas turįs įmokėti 50 
zlotų. Į tuos kursus esą įsirašę 
jau 100 žydų. Šiuos atsišau
kimus išlipinęs Drohobičo ka
talikų parapijos klebonas.”

Vadinasi, Tiuringeno vo
kiškieji krikščionys 
dams uždaro 
tus, o Drohobyczo klebonas 
apsiima įšmugeliuot Dievo 
karalystėn kiekvieną Šmui- 
lą, kuris .tik užsimokės jam 
50 zlotų.’

Bet kaip bus, kai ’šitie 
žmonių mulkintojai susi
tiks prie dangaus vartų? Ar

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO — CH. PUŠYNAS. —

Post” ir kiti Amerikos laik
raščiai. Bet komunistams tie 
Krivickio raštai, tai kaip 
davatkai velnio šešėlis. Jie 
jį apšaukė “žuliku” ir Šmel- 
ka Ginsbergiu. O kadangi 
“Naujienos” nekurtas jo ra
štų ištraukas irgi perspaus
dino, tai drg. Mizara ėmė 
pulti ir P. Grigaiti. Genero
las Kriviekis nesąs joks ge
nerolas, n tik “Šmelka Gins
berg.” Kada “Naunienos” 
priparodė faktais, kad jis 
Sovietų generolas, tai d. Mi
zara ir vėl nutilo.

Pagaliau, jis nesiduoda 
kitataučiui nei ištarti, nei 
parašyti. O kadangi Švento
ji žada būti vienintelis uos
tas, per kurį turės eiti Lie
tuvos prekyba su užsieniu, 
tai toks vardas butų tikras 
“nuisance.”

Todė] Lietuvoje dabar ir 
kilo sumanymas “Švento
sios” vardą pakeisti. Pasiū
lymų yra jau keliatas. “Lie
tuvos Žinios” mano, kad 
naująjį uostą galima butų 
pavadinti Romuvos ar Gin
taro vardu.

Mums nepatinka nei vie
nas, nei antras, bet visgi jie 
daug geresni, negu Šventoji 
—jėzuitiškas būdvardis be 
daiktavardžio.

KAIP KUNIGAS TAMOLIUNAS “
GĖM) VIEŠPATĮ KRISTŲ U

Ale Kristus jo nepamatė ir garbei, kad 
neužtare, kai Urugvajaus 

policija jį deportavo.
Pereitą rudenį Amerikos 1 

lietuvių kunigai nupirko šif- 
kortę ir išlydėjo Urugvajun 
kunigą Tamoliuną.

Dabar jis aprašo savo ke
lionę chicagiškiam kunigų 
“Drauge.” Pasiklausykit, 
koks jis šviesus ir šventas, 
net patį Kristų regėjęs:

“f Urugvajaus respubli
kos sistinę, Montevideo, aš 
atvykau ne kokiais ■ kitais 
sumetimais, bet vien ant
gamtiniu tikslu žinodamas, 
kad reikia dėti daug pasiau
kojimo • ir reikės pakęsti la
bai daug vargų.

“Kuomet lietuvių laikraš
čiuose įsiskaičiau, kad Urū

Europoje neramu. Lenki
jos kariuomenės vadas 
Smigly-Rydz pasakė Kro
kuvoje smarkią prakalbą 
prieš vokiečius. “Lenkija 
pajėgs netik savo interesus 
apginti, bet ir garbę!” pa
reiškė jisai. Hitleris pasi
šaukė ir per Vokietijos laik
raščius suriko: “Jeigu Len
kija savo provokacijomis iš
šauks karą, tai jos neliks nei 
ant žemėlapio.”

Už Lenkijos generolų ašt
rias kalbas Vokietijos hitle
rininkai kaltina Angliją ir 
Francųziją. Tos dvi šalys 
kurstančios Lenkiją prieš 
Vokietiją. Apie Sovietų Ru
siją hitlerininkų spauda tyli 
—nei žodelio. Iš to galima 
suprasti, kad Vokietijos hit
lerininkai vis dar tikisi So
vietų “neitralumo.” Mask
von yra pribuvę Anglijos ir 
Francuzijos ekspertai, kurie 
mano išdirbti planą trilypei 
apsigynimo sąjungai prieš 
agresorius. Vokiečių dele
gacija irgi sėdi Maskvoje. 
Atrodo, kad Rusijos nusi
statymas yra toks: kurie 
daugiau duos, tai tuos ir 
rems. Pabaltės kraštų nepri-

1 klausomybės, tai neatmez- 
giamas mazgas. Rusija nori, 
kad jų nepriklausomybė bu-i *. T _ — *. ----- 
tų garantuota, o jie to ne- Jurginis, Lietuvos
nori. Jeigu kils konfliktas, f reP£ikcijos stabo na
tai mes pamatysime, kurie uzguia Keleivi, taiką 
teisingiau supratome pašau- r®1,1? kokio negramotno 
linę politiką. Dar kartą mu- ?s. .OI, D’.ies
sų komunistams teks mainy- Keleni Nieko . Skaity
ti gaires. Jie nebus tautiškų ^ke ir platinkite ‘Keleivį.’ 
legijonų organizuotojais, ~ ------------
kaip buvo pereitais metais, j Egiptėnai susitikę nesako 
bet jie kovos prieš jų orga- viens kitam “teguf bus pa- 
nizavimą, kai]) prieš buržua- garbintas,” bet — “kaip tu 
zinį veiksmą. “Patriotai” tik prakaituoji?” Mat, gerai iš- 
pagal Įsakymą. ’ prakaituoti egiptėnui reiškia

Liepos 29 ir 30 Brookl.yne gerą sveikatą, 
buvo Lietuvių Komunistų 
Frakcijos Centro Biuro pra-i 
plėstas posėdis. Iš kolonijų 
raportai buvo gana optimis
tiški: komunizmas “kila” 
ant mielių. Ašarota tik dėl ■ 
bendro fronto, kuris įrte įra 
ir pataisyt jau nėra vilties, i 
Kai]) kas numetęs kritišką 
žodį vadams, kad jų netak
tas atstūmęs kitąsyk buvu- 
vusius veiklius narius. Kaip 
kas nusiskundė dėl didelio1 
pasisukimo į tautišką veži
mėlį, k u r dalis karštų 
komunistų liko Smetonos 
valdžios garbintojai. Anta
nas Bimba irgi manąs, kad 
tūli draugai perdaug apsi
kabino Lietuvos naujosios 
valdžios ministerius. And-

J. Jurginis pagyrė “Ke
leivį,” kaipo vieną iš geriau
sių ir populiariškiausių laik
raščių Amerikoje. Aš ir taip 
manau. Kada pradėjau 
“Keleiviui” rašinėti, tai ko
munistai įžiūrėjo “raganys
tę” ir išmetė mane iš savo 
eilių. Nesigraudinu... Man 
garbė bendradarbiauti to- 
tokiame laikraštyje, kurį at
vykę Lietuvos žurnalistai 
kredituoja kaipo vieną iš 
puikiausių ir geriausių laik
raščiu Amerikos lietuviuo
se! Tie, kurie da neturit 
užsirašę “Keleivio,” užsira
šykite dabar. Jus gausit tei
singų žinių ir sveikų minčių 
apie bendrą politinę padėtį.

Ištirpyti žuvies žvynai 
yra vartojami dirbtiniams 
perlams aptraukti. Seniau iš 
žuvies žvynų buvo daromas 
blizgalas ir automobiliams 
lakeriuoti.

visi kartu pel
nytume Dievo Karalystę 
danguje?
/‘Ir aš padariau intenciją 

melstis: ‘Jei Dievo yra tokia 
valia, aš busiu tarp savo tau
tiečių Montevideo mieste’.”

Bet policijos valia buvo 
kitokia ii- ji kunigėlį Tarno- 
liūną iš Montevideo depor
tavo. Tai]) rašo iš Montevi
deo miesto “Argentinos 
Lietuvių Balso” korespon
dentas. Štai jo žodžiai:

“Arkivyskupui Argone
policija įsakė iš Šiaurės A- tiulis nusiskundė, kad Chi- 
merikos atvykusiam kunigui 
Tamoliunui per 24 valandas 
apleisti 
atimtos 
šias.”

Toliau

Urugyajų. Jam 
teisės laikyti mi-

ciuose ĮSisKaiciau, Kad uru- Toliau korespondentas 
gvajuje lietuviai apleisti ir ajškina ir priežastį, dėl ko 
jų dvasiniai reikalai n^ap- itun Tamoliunas buvo de- 
rupinti, tada man atėjo ■ pOrtuotas. Ta priežastis tiek 
šventasis įkvėpimas... ir as kompromituojanti, tiek 
regėjau musų Viešpati'Jėzų, gkandahngą, kad mes neno- 
Kristų, kurs vieną dieną bu- rjm jos ^ja nej kartoti.
vo galingai pasiilgęs, ir tros-; „
ko ir alko dėl negro ar iii-! Išrodo, kad Kristus jam 
diečio sielos, ir už ja davė ; galėjo pasirodyt tiktai del 
Savo gyvybę ir mirė ant i to, kad jis truputį padidino 
Kryžiaus. ’ , mišiauno saiką...

“O mano tautiečiai Urug- --------- ——------------- --------
vajuje yra be savo AR ŽINOTE, KAD - 
vado. Juk jie buvo atpirkti
‘negendančiais auksu ir si-: Afrikoje gyvena žvėriu- 
dabru, bet Brangiausiu kas vandens ožiu vadina- 
Krauju Kristaus.’ Kiti gar- mas. Žiūrint iš šalies išrodo, 
bingi dvasiškiai, Kristaus 
sekėjai ir apaštalai, aplei
džia savo tėviškę ir namus, 
ir važiuoja į Indijos raistus 
arba į raupsuotujų kolonijas 
Filipinų salose, ir jie gyve
na skurdžioje vienatvėje, 

žy- trukumuose, varge ir skur- 
dangaus var- de, ir darbuojasi sielų lai

mėti Kristui Karaliui.
“Dėl ko ir aš negalėčiau kuri vandeny maudosi. Yra 

pasiaukoti savo broliams patirta, kad sušilus upių 
tautiečiams ir važiuoti pas vandeniui iki 75-80 laipsnių, 
juos į Urugvajų, su jais kar-į žuvys stimpa, 
tu kentėjo arba džiaugtis, i 
jiems pasiaukoti, jų sielas1 
laimėti Kristui Karaliui, iš kindamiesi papučia

cagoje reikalai su socialis
tais negerėja, bet prastėja, 
o to prastėjimo kaltininkas 
esąs P. Grigaitis.

Atmosfera praplėstam 
C. B. posėdyje buvusi dirb
tina, nejauki. Kalbėta, kal
bėta, bet nieko konkrečio 
nenutarta. Tik tiek supras
ta, kad revoliucijos greitai 
nebus, nes tretysis perijo- 
das neišsipildė, o ketvirtojo 
peri jodo tezių Angarietis 
dar neatsiuntė.

POLICIJOS VIRŠININKAS 
NUŠALTAS KAIP VIŠTŲ 

VAGIS.

lyg kad jis turėtų koki są
mokslą su krokodiliais, ku
rie visuomet upėse gyvena. 
Nes kaip tik kiti žvėrys ji 
užpuola, jis tuoj bėga i upę, 
ir čia jo gaudytojai patenka 
j krokodilių nasrus.*

Vasaros karštis paliečia 
i netiktai žmogų, bet ir žuvį,

Meksikos indi jonai svei- 
savo 

nepradės jie tenai muštis? | vieno dirbti ir veikti Dievo kvapo vienas kitam i ausi.

čia yra parodytas Cynthiana 
miestelio policijos viršininkas 
George Dickey. Jį nušovė Char
les Allen, 70 metų amžiaus Ken
tucky valstijos farmerys. Mat, 
policijai buvo pranešta, kad tas 
farmerys turi prisiviliojęs 15 
metų amžiaus mergaitę ir guli 
su ja savo daržinėj ant šieno. 
Taigi policijos viršininkas pasi-, 
kvietė keliatą vyrų ir nuvyko 
į Alleno farmą persitikrinti. Kai 
pradėjo apie daržinę zuiintis, 
farmerys ėmė iš vidaus šaudyt. 
Policijos viršininkas buvo už
muštas. o 9 jo kviestiniai sužei-

Rokas Mizara paskelbė, 
kad Chicagos socialistų 
“Naujienos” rašiusios, “buk 
Rusijoje perkamos ir par
duodamos mergaites”.“Nau
jienų” redaktorius paprašė 
prirodyti, kur ir kada “Nau
jienos” taip rašė. Drg. Mi
zara nutilo.

Bet tai da ne viskas. Ro
kas užsimanė “pasikritikuo- 
ti” su “Naujienoms” ir ge
nerolo Krivickio klausimu. 
Kriviekis buvo Sovietų Ru- sti. Paskui farmerys buvo pabė- 
sijos žvalgybos skyriaus ge- gę3i bet vėliau pasidavė. Jis tei- 
nerolas. Apie pusantrų metų sinasi šaudęs dėl to. kad manęs, 
atgal, kaip Sovietuose ejo jOg vagys atėjo jo vištų vogti, 
“čystka,” Kriviekis paspru- Bet policija jį kaltina už žmog- 
ko ir dabar per “The Satur- žudystę.
day Evening Post” rašo sa------------------------------------
VO atsiminimus. Tie jo atsi- Kada ir kokiu budu gali svietas kada- 
minimai nieko nauja nepa-
Sako, nes apie tuos dalykus te J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka- 
atvėjų atvejais rašė “New 
York Times,” “New York

“čystka,”

nors pasibaigti. Parašė prof Dr. 
With. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver

da ir kokiu budu gali svietas pasibaig
ti, tegul skaito tų knygelę. Chica
go, 1906, pusi. 125 Apdaryta . . $1 50
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIACLEVELANDO ir APIEL1NKES ŽINIOS

Paradas ir tautinių darželių 
formalus atidarymas.

Tautiniai ‘ darželiai pra
dėjo atsirasti virš dešimtie'' 
metų atgal. Tuo laiku ir lie
tuvių daiželis atsirado. Dau
gelis jų jau pilnai įrengti, o 
kiti jau baigiami. Ir visos 
tautos jau yra turėjusios į 
vairių iškilmių, įvairių ap- 
vaikščiojimų. Kada tik ku
rios tautos žmonės turi ko
kių subūrimų, tai vis suren
gia tam tikrą apvaikščioji- 
mą savo daržely. Tačiau vi
sų darželiu formalaus atida
rymo iki šiol dar ne buvo 
buvę. Taigi, liepos 30 dieną 
ir įvyko los formalios cere 
monijos, kurias atliko Roo- 
sevelto atstovas McNutt ii 
miesto vyriausybė.

Oras tą dieną pasitaikė 
nepalankus. Iš ryto buvo la
bai smarkus lietus, ir jau 
buvo manyta, kad jokių pa
radų nebus galima įvykdyti. 
Tačiau apie pietus pasirodė 
saulutė ir visi nudžiugo, kad 
jų pasirengimas nenueis už 
dyką.

Apie pirmą valandą dė- 
sėtkai tūkstančių žmonių su
sirinko prie Amerikos Legi- 
jono Darželio. Ir kaip pirmą 
valandą legijonierių ko
mandos susirinko prie tai
kos paminklo su Amerikos 
vėliavomis. Prasidėjo taikos 
paminklo atidengimo cere
monijos.

Buvo tai įspūdingos ir 
griaudinančios apeigos. Pa
minklą atidengė Roosevelto 
pasiuntinys McNutt, pasa
kydamas įspūdingą kalbą, 
prisimindamas praeities ka
rus ir legijonierių pasiryži
mą ginti savo šalį. Užbaigus 
tas apeigas, prasidėjo apie 
dvidešimts astuonių tautų 
suteiktų žemės gabalėlių su- 
pylimas į vieną didelę dėžę, 
kuri paskui likos užkasta po 
pamatiniu akmeniu. Įvairių 
tautybių atstovai sustoję į 
eilę ir vienas po kitam supy
lė savo žemę j dėžę. Tautos, 
kurios neturėjo kitokios at
stovybės, tai jų darželių pir
mininkai atliko tas užduotis.

Užbaigus šias ceremoni
jas. visi traukė žemssniuoju 
bulvaru prie lygaus lauko 
ties Lietuvių Darželiu, kur 
stovėjo kita gražiai įrengta 
estrada tolesnėms dienos 
ceremonijoms. Prasidėjo ir 
paradas, bet labai sutrum
pintas, nes oras pasitaikė 
nepastovus. Vieną minutę 
švietė, o antrą minutę jau 
lietus rodėsi.

jo, kad šie tautiniai darže
liai sustiprina ryšius tarpe 
tautų, tarpe Clevelando 
miesto ir tarpe visų Ameri
kos piliečių.

Buvęs Indianos valstijos 
gubernatorius Paul McNutt 
pasakė ilgą ir įspūdingą 
.<albą pasaulio taikos klau
simu. Palygindamas t anti
nus darželius su viso pasau
lio žmonija, jis pasakė, kad 
eigų visame pasaulyje gy

vuotų tautų vi nybės ir kili
ui os darželiai, tai šiandien 

nereikėtų gaminti kanuoles 
ir kitų karo pabūklu žmoni
jos skeidimui.

Didžiausia žmonių minia 
'aikėsi apie lietuvių darželį. 
Turbūt dėlto, kad jis atiodo 
gražiausia įrengtas iš visų ir 
siekia abu bulvaru, žemes- 
nyjį ir aukštesnyjį. Kitų tau
tybių darželiai matosi tik iš 
vienos pusės, nuo vieno bul
varo. i

Prie Amerikos Legijono 
paminklo Lietuvos žemę į 
dėžę supylė musų darželio 
sąjungos pirmininkas adv. 
P. Chesnulis.

Gembleriu Laivas Ginasi Nuo Valdžios Tarnų.

gt;

U

Šis vaizdelis parodo gembleriu laivą “Rex," kurį anądien valdžios agentai apsupo Califor- 
nijos pakrašty. Vaizdely galima matyti, kaip gembleriai leidžia iš gaisrinių žarnų vande
nį, norėdami atmušti valdžios agentus, kurie iš apačios bando kopti į jų laivą. Laive tuo 
laiku buvo apie 600 gembleriu. Po ilgos kovos laivas turėjo valdžios pareigūnams pasi
duoti. Jo viršininkai ir tarnautojai buvo areštuoti, o “publika” išleista į krantą, kur poli
cija surašė visų vardus ir pavardes.

AP1E PAUKŠTININKYSTĖS KON
GRESĄ CLEVELANDE.

Ir apie Lietuvių Kulturinį 
Darželį.

Nuvažiavęs į 
Paukštininkų T 
Parodą, nors 
daug atliekamo 
čiau pasistengiau 
plačiai aprašytą 
Kultūros Daiželį 
de. Pirmiausia užvažiavau 
“Dirvos” redakcijon pau- 
teiraut kaip geriau ia butu 
lą darželį pasiekti. Taipgi 
norėjau susipažinti su “Dir
vos” redaktorium Karpiu, 

j Tačiau Kaipiaus neradau; 
I jis buvo išvažiavęs į Paukš- 
! liniukų Parodą.

Povilas Vasiliausku 
ris dirba “Dirvos” ; p: 

l vėj, nuvežė mane savo

į Pasaulinį 
Kongresą ir 

neturėjau

aplankyti 
Lietuvių 

Clevelan-

Pavyzdžiui, buvo pastaty
tos dvi pei matomos virtu
vės, kur buvo demonstiuo- 
jami įvairų.- budai paukštie
nai ir kiaušiniams gaminti. 
Kitame skyriuje palodyta, 
1 aip baltai apsirengusios 
merginos muša kiaušiniu; ir 
leidžia į tam tikius puodu
kus. paskui jie pavedami 
visokiems ban d y m a m . 
“Kvotimų” neišlaikę kiauši
niai atmetami; tuomet ge
rieji skiriami: baltymai sau, 
tryniai sau—ir sakuojami 
vartotojams, kepėjams, sal
dainių darytojams ir tt.
VIŠTŲ PARODOS KARALAITĖ

Darželio sąjungos susi
rinkimas.

Po atliktų ceremonijų ry
tojaus dieną musų darželio 
sąjunga turėjo mėnesinį su
sirinkimą, kur ir “kritikai” 
atsilankė. Jie bandė ant ki
tų suversti kaltę dėl prasto 
musų pasirodymo. Karpius 
atėjo su visų glėbiu skundų 
ir net prašė, kad kaip kas iš 
sąjungos veikimo pasitrauk
tų. Karpius sukėlė daug ler- 
mo narių tarpe. Jis kabinė- 
josi prie komisijos ir puolė 
pirmininką. Jis baisiai py
ko, kad neduota jam tose iš
kilmėse vadovauti. Bet jei
gu Karpius butų vadovavęs, 
tai lietuvių pasirodymas bu
tų išėjęs da prasčiau. Jo įta
ka vietos lietuvių tarpe yra 
gana menka ir jo kaman- 
dos niekas neklauso. Jeigu 
šis paradas nebuvo sureng
tas taip, kaip turėjo būti, 
tai čia buvo visų apsileidi
mas. Karpiui buvo pikta 
daugiausia dėl to, kad tą 
dieną čia buvo svečių iš Lie
tuvos ir jis negalėjo pasiro
dyti “dideliu vadu;” su juo 
niekas nesiskaitė.

Tačiau darželio sąjunga 
padarė nutarimą, kad ateity 
visi butų geriau pasirengę 
tokiais atsitikimais. Bus į- 
taisyti kostiumai, kad rei- 

Visų tautybių' esam butų galima tin- 
iškilmės buvo sumažintos, kainai pasirodyti.

Įvairenybės.

Lietuvos Universiteto stu-1 
dentų choras lankysis Cle- 
velande apie rugsėjo 18-19 
dienas. Jiems rengiamas 
koncertas miesto mažame 
teatre. (Iš Lietuvos gauta 
žinių, kad tas choras jau 
nebeatvažiuos.—Red.)

Dirbtuvės valdyba jau pa- 
I sikvietė ir NewYorko krimi- 
j nalogą su elektriniu apartu, 
kuris vadinas “truthfinden” 
ir su kurio pagalba esą gali
ma susekti, ar tardomas 
žmogus sako teisybę ar me
luoja. Su to aparto pagalba 
esą jau susekta šioje dirbtu
vėje 48 sabotažninkai. Vei
kiausia tai bus fašistiškų 
valstybių agentai. Busią tar
domi visi šios kompanijos 

I darbininkai, nes Hitlerio ir

> auto- 
mobilium į Gordon Parką, 
kur yra tai ptautiški darže
liai. Apvažiavę apie vinį 
tautų darželius, prie lietu-, 
vių darželio sustojom. Kelių 
tautų darželiai dar nėra už
baigti, ir kaip jie atrodys 
kaip bus užbaigti, 
Dabartiniu laiku lietuvių 
darželis atrodo geriausia. 
Lietuvių daiželis randasi 
tarp dvieju kelių ir nuo a-1 
biejų gerai matomas.

Lietuvių Kultūros Darže
ly yra du paminklai, Dr. Ba-

nežinia.'

Nužudė Kun. Dvo-
reckio Dukterį.

Camden, N. J.—Pereitą sanavičiaus ir Dr. Kudirkos, 
savaitę čia buvo nežinia ke- Atrodo, 1__ i
no nužudyta lenkų baptistų vieta dar ir trečiam* pamink- 
kunigo Dvoreckio 17 metų ]ui, bet ka tenai statyt, tur-

kad yra prirengta

Adelė Miliauskaitė su sa
vo tėveliais per atostogas I 
važinėjo po Kanadą ir Mi-! 
chiganą. tėveliai sugiyzo : jyjUfc.sojinįo agentu gali but \ Ari žilti ntAotncrn- 1 ° *■ °anksčiau, o Adelė atostoga
vo ilgesnį laiką. , visur.

L. N. P. L. rems vien tik 
“New Deal” kandidatus.

am. Passaic apskrities Labor 
mo- Non-Partisan League jau 

nustatė sau programą valdi
ninkų rinkimams ateinan- 

Mirė Jurgis Žemaitis nuo 1 čiais 1940 metais. Kaip pra- 
5901 White avė. Paliko mo- '”1
terį, vieną sūnų ir 4 dukte
ris.

L. SėliusMirė Vilimas 
nuo 1413 E. 63rd st. Velio- J 
nis buvo tiktai 31 i 
žiaus. Paliko lindinčius 
tina ir patėvį.

metų

Clevelando apielinkėse 
pradėjo apsireikšti raupai. 
Miesto gydytojai ruošiasi 
kovai, kad ši liga negalėtų 
prasiplėšti.

Paukštininkystės kongre
se dalyvavo lietuvis agrono
mas Jonas Stevenson iš 
Randolph, Mass. Jis aplan
kė žymesnes Clevelando 
vietas ir Liet. Darželį.

amžiaus duktė Vanda. Jos but da nėra nutarta.
Javonas rasta vadinamoj | ištiktųjų, Clevelando lie- 
meiluzių aikštėj, kur jaunos tuviai verti pagyrimo už sa- 
poros susirenka paroman-(vo pasidarbavima ir irengi- 
suoti. Apie kaklą buvo mė- ni„ tokio pil;k.luŲ. darželio, 
lynų žymių nuo pirštų, laip Lietuviu Kultūros Darželis 
’i? bU™<mBy.n1\?.?.LT.t:„VAe1' tikrai kelia lietuvių vaidą 

\ tarpe svetimtaučių.
Beje, Povilas Vasiliaus- 

pance- kas, kurjs parodė man Tarp-

Ištiktųjų, Clevelando lie

landė daugiausia dėmesio j save 
kreipė šita baltųjų leghornu vei
slės višta, kuri per 359 dienas 
yra padėjusi 376 kiaušinius. Ji 
buvo pripažinta kaip viso pasau
lio vistų karalaitė. Jeigu Smeto
na dalija medalius savo tautinin
kams, Kurie nei vieno kiaušinio 
nėra padėję, tai kiek medaliu 
reikėtų užkabinti šitai vištai!

bet lietuvių už vis daugiau-, 
šiai sumažinta. Gaija, ka(l 
taip reikia apie save kalbė
ti, tačiau faktų negalima pa- j 
slėpti. Lietuvių pasirody-, 
mas buvo labai apgailėti-, 
nas; butų buvę gražiau, jei
gu visai nebūtų pasirodyta.

Aš nemanau nei vieno 
pateisinti, nei kito apkaltin
ti. Čia buvo visų apsileidi
mas ir nenoras vieningai 
veikti. Vieni kitiems sako, 
kad manęs nekvietė, o kitas 
teisinas, kad jo nekvietė. 
Tokiu budu darbas ir nebu
vo atliktas kaip turėjo būti. 
Čia ne reikėjo jokių kvieti
mų. Visų pareiga buvo pri
sidėti ir sudaryti didelį, gra
žų lietuvišką paradą.

Čia, ant lygios lygumos, 
kur susirinko apie trisde
šimts penki tūkstančiai pub
likos, prasidėjo atidaiymo 
iškilmės ir 24 tautiniai dar
želiai buvo perduoti Cleve- 
lando miestui, kurį repre
zentavo majoras H. H. Bur
ton. BuVo iššaukti visų tau
tinių darželių atstovai, ir ta
da majoras Burton priėmė 
darželius, kaip tų tautybių 
dovaną Clevelando miestui. 
Majoras pasakė atatinka
mą kalbą, kurioje pažymė

VALSTYBĖS PAREIGOMS
Clevelando Lietuvių Vaiz

bos Butas buvo surengęs 
vakarienę svečiams iš Lie
tuvos. Žmonių dalyvavo 
mažai.

Jonas Jarus,

PATERSON, N. J.
Vagys ir sabotažninkai ap

nyko orlaivių dirbtuvę.
Patersone randas Wright’s 

aeroplanų didelis fabrikas, 
kuris gamina daugiausia ka
riškus orlaivius šios šalies 
valdžiai, bet nemaža užsa
kymų gauna ir iš Europos 
valstybių. Dabartiniu laiku 
čia dirba apie 5,000 darbi
ninkų. Šis fabrikas yra pa
garsėjęs visame pasauly 
kaipo geriausis motorų ga
mintojas.

Rugpiučio 9 dieną dien
raštis “The Evening News” 
išspausdino straipsnį, kuria
me sakoma, kad Wright’s 
orlaivių dirbtuvę apnyko 
kenkėjai, vagys ir sabotaž
ninkai, nes per du pastaruo- 

Iju mėn. daug motorų, ku

neša unijos laikraštis, “Peo
ple’s Press,” tai 1940 metais 
L. N. P. L. čia rems tik tuos 
kandidatus, kurie stoja už 
“New Deal” ir 
remti Rooseveltą. 
žiūrėsianti kuriai partijai 
kandidatas priklauso, re- 
publikonų ar demokratų, bet 
už ką jis stoja. Nes gali but 
ir iš republikonų pažangių 
žmonių, kaip New Yorko 
majoras LaGuardia, tuo tar
pu kai iš demokratų gali but 
juodžiausių reakcininkų, 
kaip New Jersey City majo
ras Hague.

Nepartinė 
čia stoja už WPA darbų 
praplėtimą, 
namų statybos projektą, už 
senojo amžiaus pensiją, už 
Wagnerio aktą ir tt. Ir todėl 
ji yra nusistačiusi 
Rooseveltą trečiam prezi-

1 dento terminui.

pasižada 
Lyga ne-

Darbo Lyga

už federalinį

remti

Čia parodytas Henry F. Gra- rje buvo gaminami Jungti- 
dy, buvęs muitų komisijos pir-1 njų Valstijų armijai bei lai- 
mininkas, kurį dabar Roosevel-' vynui, buvo sugadinta arba 
tas paskyrė Valstybės sekreto-1 išvogtos labai svarbios da- 
riaus padėjėju. 'lys.

do, o smilkiny buvo žaizda. 
Mergaitė buvo išėjus iš na
mų dieną prieš tai “j 
kų nusipirkti” ir nebesugry- tautišką Parką,' sakė“ kad a- 

I pie 20 metų atgal dirbęs 
“Keleivio” spaustuvėj.

Paukštininkų kongresas 
pavyko daug geriau, ne
gu kad rengėjai tikėjosi. 
Į Kongresą ir Parodą atsi
lankė daugiau kaip 900,000 

i žmonių. Šis gausus atsilan- 
1 kymas visus nustebino. Cle
velando istorijoj dar niekad 

: tiek žmonių nebuvo, kaip 
■ dabar per paukštininkų 
1 kongresą. Pavyzdžiui, rug- 
i piučio 1 d. į Pasaulinę Paro- 
1 dą New Yorke atsilankė 
90,000 žmonių, o į Paukščių 
Parodą tą pačią dieną atsi
lankė 117,000 žmonių!

Paukščių paroda buvo 
užėmusi 20 akrų žemės plo
tą, kur paukštininkai iš viso 
pasaulio buvo suvežę ir iš
statę įdomiausių dalykų.

zo.
Reikia pasakyti, kad ba

landžio mėnesy ji taipgi bu
vo pakliuvus j kažin kokių 
smurtininkų rankas. Tuo
met ji buvo išvežta automo- 
bilium iš miesto, paskui pri
smaugta ir be žado iš auto- 
mobiliaus išmesta. Ji ilgai 
po to gulėjo ligoninėj ir vos 
tik šiomis dienomis buvo 
parėjusi namo.

Camdeno policijos detek- 
tivas sako, kad ją nužudę 
tie patys vyrai, kurie tada 
buvo ją prismaugę. Jis tuos 
piktadarius pažįstąs ir jie 
busią tuoj areštuoti.
li AIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Mačiulis — pirmininkas,Jos

905 Prescott St. Wiukejan. Ill
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin.,

733 Lincoln st., Waukegan, Ill.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister avė., Waukegan. 1)1.
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Place, Waukegan, III.
K vMjt intima* — Vasieriiia.

726 — 8th St., Waukegan, Ill
KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K—Ambrozunas,
KNYGIAI

A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

” P. Rukšlal.s, .1. Jarušaitis.
Susirinkimai huną paskutinį nedėl-

Darbininkai laimėjo.
Dažytojų (dajerių) fede

racija praneša, kad Ė. Rich
ard Screen Making Co. bu
vusi priversta pasirašyti dar
bininkų unijos kontraktą, K. Dambrauskas, 
kuriuo nustatoma 8 valandų 
diena ir 60 centu per valan-
(lą atlyginimo. U Z Vll’Slaik} ‘Maid A 0(»: T ‘oisauaiu ouzom luaip 
bus mokama pusuntrnc ui- Liuosybes Svetainėje, kamp. 8th ir 
gos. Pirma ši kompanija mo
kėjo tik 55 centus į valandą; 
taigi dabar darbininkai gaus 
40 centų per dieną daugiau. 
Tai jau nemenkas laimėji
mas. J. Matačiunas.

mi<snntrn<s nl- Liuosybūs Svetainėje, pūdančios ai A(iams Sts Waukegan. 1)1.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie de la Sau- 

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago, 1914. Kaina .............. $7.00

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, I 
lalizmas. Kainu ......................... 25c. '

WORCESTER, MASS. <CHESTNEY’S jCANTEEN i
Smagiausias pasižnumėiimas i 

PER ŠVENTES
GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI i 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai į 

ir visokių išdirbysčių ALUS. Į 
Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS" 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

Tuo pačiu laiku buvo 
skaitomos informacinės pa
skaitos, rodomi įdomus pa
veikslai ir kitokie pamoki
nantis dalykai. Judomus pa
veikslus rodė prof. Rollin 
H. Barrett iš Massachusetts 
State College. Jam buvo pa
vesta ir visas paukštininkų 
kongresas nufotografuoti. 
Reikia pasakyti, kad Massa
chusetts valstijos skyrius 
parodoje buvo įrengtas la
bai skoningas ir gražiai at
rodė. Jonas Stevensonas.

Barbados saloje, kuri pri
klauso prie Vakarinių Indi- 
jų grupės, nėra nei miškų, 
nei upių, nei kalnu, nei eže
rų, nei pelkių, tačiau ji yra 
tirščiausiai apgyventa vieta 
visame pasauly, nes salos že
mė labai derlinga.

Mokslui yra žinoma dau
giau kaip 100 nuodingų žu
vies rūšių. Iš visų nuodin
giausia esanti fugu, kuri gy
vena Japonijos pakraščiuo
se. Ji esanti tiek nuodinga, 
kad žmonės, kurie nori nu
sižudyti, dažnai vartoja tą 
žuvį vietoj nuodų.

KADA BUSITE NEW YORKE
ATLANKYKITE NEW YORKO 

pasaulinę: parodą •
TAIPGI ATLANKYKITE

Lietuvių Amerikos
Piliečių Kliubą

RESTORANAS, ŠOKIAI
Kliube gausite tikros Lietuviškos 

DEGTINĖS
VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Norėdami gauti visokias informacijas 
apie pasaulinę parodą, susieiti savo gi
mines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

280 UNION AVĖ., 
JURGIS KARPUS 
Kliubo Gaspadorius

GO
■

a
BROOKLYN, N. Y.

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672
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KARO PRAMONES 
AUTARK1JA.

Gumos, azoto ir dar kai ko
gamybos dirbtuvės bei 

fabrikai.

NUVAINIKUOTAS VELNIAS
PAGAL J. TURMEL — ELIJOšIUS.

(Pabaiga iš pereito numerio.)

1.4/S1

—Ar žinai, Maike, kad 
pereitą nedėldienį aš buvau 
patekęs į gerą kampaniją.

—Ar belangėn buvai už
darytas?

—Ne, vaike, su Bostono 
biznieriais buvau ant boto 
išvažiavęs.

—Ir jie tave įsileido?
—Maike, aš žinau sekre

tą, kaip į tokius pleisus be 
leidimo ineiti. Aš einu atbu
las.

—Kodėl atbulas?
—Kai atbulas eini, Mai

ke, tai vačmonas neapsižiu- 
ri ir tikėto neklausia. Jis 
mislina, kad tu išeini lau
kan. Mat, ant visko reikia 
gudrybės.

-—Reiškia, tu biznierius 
apgavai.

—O kaip tu vokuoji, Mai
ke, ar jie savo kostumerių 
neapgauna? Ve, nesenai nu
pirkau bučernėj antį. Už
mokėjau pinigus, o kai par
sinešiau namo, žiuriu, antis 
be galvos. Ar tai čia ne ap
gavystę? Tas nats, Maike, ir 
saliunuosd.' Jeigu tik neap- 
sižiuięiįį,. tai jau stiklas ir 
nepilnas-. Apie tai yra jau 
net ir'kai tinka parašyta. Aš 
ją išmokau ant boto. Ji 
skamba taip:

Eartenderiai-sukčiai, 
Sveikiname jus; 
Pilkite pijokams 
1 ilnecnius stiklus...

—O aš manau, tėve, kad 
lietuviu salimai galėtų da 
daug'a i stiklus sumažinti, 
ir tai užtektų, nes dabar jie 
perd; u g dideli.

—Ne, Maike. dabar jie 
pradė o duoti alų iš lietuviš
kos Brokolio bravarnės, tai 
labai geras trunkas ir nori
si, kad miera butų krikščio
niška.

—N r, v.’"?’:- apie tai. Gė
liau į asakyk, tėve kaip tau 
patiko tas pasivažinėjimas 
jūrėmis?

—Žinai Maike, buvo fo- 
nių. Seni rybokai susidėjo 
po kvotai r padarė- tokį 
fondą, kain Smetonos gink
lų fondas. S ako, kas pagaus 
didžiausią žuvį, tam iš to 
fondo bus išmokėta nagra- 
da. Aš pamislinau sau, kad 
čia geras čenčius pasipini- 
gaut, tai nusipirkau porciją 
kopūstų su kilbasa, kopūs
tus suvalgiau pats, o balio- 
nę užkabinau ant meškerės. 
Sakau, silkė šitokios porci
jos neapžios, o jeigu jau ka
binsis, tai užsikabins koks 
šamas. Na, suleidom savo 
laines ir laukiam. Vienas 
ištraukė žuvį, ištraukė kitas 
ir trečias, o mano lainė anei 
krust. Ant galo ištraukiau 
pažiūrėt, kodėl nesikabina. 
Ogi žiuriu, nei žuvies, nei 

Jealionės ant mano kriukio.

Mislinau, kad koks vielio- 
ribas nusinešė mano beitą. 
Ale paskui žiuriu, kad neto
li nuo' boto mušasi baltos 
marių varnos. Mušasi, vai
ke, už mano kilbasą. Tokių 
cudų tai aš da nebuvau ma
tęs kaip gyvas. Dešra buvo 
nuleista į vandenį, o varnos 
pagavo ją ore. Tokių prajo- 
vų, Maike, nei pralotas Ol
šauskas nepadarytų.

—-Čia, tėve, visai papras
tas dalykas. Metant meške
rę į vandenį dešra nuo kab
lio nusimovė ir paskui 
paukščiai išgriebė ją iš 
vandens.

—Na, Maike, jeigu tu tu
ri tokią gerą galvą, tai ko
dėl tu nepadarai pinigų? 
Juk tokiam jaunam, kaip tu, 
Amerikoj lengva prabago- 
tėt. Ot, užliptum ant kokio 
kuolo, patupėtum per naktį, 
ir tuojaus gazietos pradėtų 
tavo vardą garsint. O kaip 
gerai išgarsintų, tai galė
tum uždirbt gerus pinigus 
ant muvink pikčerių. Jau 
ne vienas taip prabagotėjo.

—Tu, tėve, atsilikęę nuo 
gyvenimo. Jau šita mada 
praėjo, kada amerikiečiai 
ant kuolų tupėjo. Dabar tuo 
niekas nesidomėtų.

—Olrait, Maike, tai su
galvok kitokį biznį. Ve, ga
zietos rašo, kad vienas boi- 
sas pasidarė didžiausis A- 
merikos didvyris dėl to, kad 
nuėjęs girion paklydo. Na, 
tai kodėl tu negalėtum nu
eit miškan ir paklysti? Juk 
tas lengva. Pasidarytum 
didvyris ir tiiatrai užmokė
tų gerus pinigus užtai ką 
publikai pasirodytum.

—Tu, tėve, vis rūpiniesi 
kaip lengviau pinigų pasi
daryt. Bet aš tau pasakysiu, 
kad šitokiais budais da nie
kas nepralobo, tėve. Kas no
ri pinigų, tas turi sukurti ką 
nors naudingo plačiajai vi
suomenei. Visų pirma reikia 
visuomenei ką nors duoti, o 
tik paskui gali tikėtis atlygi
nimo. O tu, tėve, mėgini vis 
gudrybėmis verst's. Tu net į 
biznierių laivą atbulas įlin
dai, kad nereikėtų bilieto 
užsimokėt. Ir paskui da no
rėjai iš jų sudėtų kvoterių 
pasinaudot. O ką laimėjai? 
Net ir tavo dešrą varnos nu
sinešė !

—Jes, Maike, išrodo, kad 
čia lyg ir teisybė...

PASIKORĖ 11 METU AM
ŽIAUS VAIKAS.

New Bedford, Mass. — 
Pereitą sąvaitę čia pasikorė 
savo miegruimy Frank Sa
bino, 11 metų amžiaus vai
kas. Jis pririšo prie durų 
diržą, padarė iš jo kilpą ir 
pa kybo.

Lietuvos laikraščių atsto
vams Lenkijoje buvo pasa
kyta ir pakartota, kad Len
kiją nori ir gali būti visiškai 
savarankiška ir nepriklau
soma nuo užsienių. Tai lie
čia, tuo tarpu, daugiausia 
karo pramonę ir tai, kaip ži
noma, yra vadinama moder
niu autarkijos terminu.

Ankstesniuose savo laiš
kuose aš nurodžiau, kaip 
Lenkija kuria savo centre 
visų rūšių karo pramonę, 
kad iš tikro pati save aprū
pintų visu, kas jai reikalin
ga. Ji to pasiekė su kaupu, 
nes perteklius eksportuoja į 
užsienius.

Šiame laiške noriu liesti 
dvi moderniausias bei nau
jausias pramonės šakas: 
dirbtinės gumos ir azoto.

Dirbtinės gumos fabrikas 
ties Dembovicais. ....

Tai naujas fabrikas ir ne- 
perdidžiausis, bet, kaip tei
giama, jis Lenkijos pramo
nei duoda sintetinę gumą, 
kurią gamina iš spirito ir 
kitų sudėtingųjų dalių, ku
rių proporcijos sudaro kai 
kurią paslaptį. Lėktuvų ir 
automobilių padangos esą 
gaminamos iš savosios 
dirbtinės gumos.

Dirbtinės gumos gamyba 
yra viena naujausių pramo
nės šakų, labai svarbi da
bartiniams laikams, kurie 
gali būti pavadinti ne tiktai 
lėktuvų ir radijo laikais, bet 
gumos laikais, nes dabar 
guma visur ir perdėm reika
linga ir visur pritaikoma.

Kita nauja pramoninės 
gamybos šaka yra—

Azoto gamyba.
Kaip žinoma, ligi Didžio

jo karo beveik vieninteliu 
azoto gamybos šaltiniu bu
vo Čili salietra. Didysis ka
ras, atkirtęs ar apsunkinęs 
salietros iš Čilės gavimą, 
privertė valstybes smarkiau 
susirūpinti pasigaminti jos 
pas save namie, neplau
kiant toli už jūrių—marių. 
Ir jau Didžiojo karo metu 
Europos valstybės, viena po 
kitos, pradėjo pas save ga
minti sintetinius azoto jun
ginius iš oro.

Ir ligi Didžiojo karo pui
kiai buvo žinoma, kad oras 
susideda iš 21 nuoš. deguo
nies ir 79 nuoš. azoto, bet 
nemokėta jo iš to didžiojo 
sandėlio, koks yra oras, pa
imti. Tik karas privertė pa
skubinti išmokti žmogų iš 

. oro paimti azotą.
Azoto fabrikas Lenkijoje 

yra Moccicuose.
Jis ir buvo parodytas. Šis 

i fabrikas pavadintas Lenki
jos prezidento Moscickio 
vaidu todėl, kad prof. Mos- 
cickis yra ne tiktai profeso
rių-'. bet ir žymus chemijos 
mokslo žmogus, ypač daug 
nudirbęs kaip tiktai azoto 
gamybos srity.

Skaitytojams, manau, bus 
įdomu žinoti, kaip iš oro pa
imamas azotas ir iš jo da"o- 
mi įvairus azoto junginiai, 
kurių ypač daug vartojama 
žemės ūky. kaip tręšimo 
priemonė. Trumpai čia pa
sakysiu :

Didžiulėmis mašinomis 
oras labai suspaudžiamas 
ir greit atšaldomas ligi 193 
laipsnių šalčio. Nuo to oras 
tampa skystas, kaip van
duo, tiktai truputį melsvas. 
Atvirame ore jis verda ir 
gi eit garuoja, tuojau išnyk
damas, susiliedamas su oru, 
vėl į jį grįždamas. Skystas 
oras momentaliai sušaldo, 
kas į jį įdedama, pav., gėlę, 
kuri per porą sekundžių, ne
nustojusi savo spalvos ir 
formos, tiek sušąlą, kad nu
mesta žemėn, sudužta, kaip 
stiklas, subyrėdama į gaba
lėlius.

Velnias arba piktoji dvasia .visada buvo geras įrankis 
žiniams, burtininkams, o vėliau dvasiškiams. Juo gali
ma bauginti tamsuolius, laikyti juos paklusnume ir gauti 
gausių aukų iš tikinčiųjų, kurie nenori patekti į velnio 
nagus.

Senajame' Testamente velnias buvo lyg koks Dievo pa
siuntinys, policininkas, Dievo sprendimų vykdytojas ir 
referentas. Jis Dievo įsakymu griebdavo nusikaltėlius, j 
kankindavo Dievo priešininkus, siulydavosi j talką Dievo | 
išrinktųjų priešams, konkurentams, o paskui išduodavo i 
juos arba pats sunaikindavo. O po to raportuodavo Die
vui apie įvykdytus darbus. Taigi, nors ir buvo Dievo pa- i 
smerktas, tačiau artimai su juo santykiavo, palaikė ryšius 
ir pildė Dievo įsakymus. Tai buvo savotiška diplomati-> 
ja, lyg koks kinų-japonų karas, kur vieni su kitais kariau
ja karo nepaskelbę ir palaiko diplomatinius santykius.

Panašiai traktuoja velnią ir pirmieji krikščionys. Jie 
net pripažįsta, kad Dievas leido velniui gundyti Dievo 
sūnų Kristų; velnias užnešė jį ant aukšto kalno, rodė vi
so pasaulio turtus ir sakė: “tik nusilenk man, o visa tai aš 
tau- atiduosiu.” Tačiau Kristus nesidavė sugundomas. 
Tas padavimas yra tiesiog nesąmonė. Jei jau velnias 
turi tokią jėgą ir galybę, tai jis iš tiesų galėjo Kristų su
gundyti, o tada butų žlugęs visas Dievo sumanytas “žmo
nijos atpirkimo” darbas. O jei Dievas velniui tokios jė
gos nedavė, jei jis iš anksto žinojo, kad velnio pastangos 

|bus tuščios, tai nederėjo nei daryti tos komedijos. Ta
pčiau katalikai ir dabar tiki į tą padavimą, laiko jį dogma, I 
gavėnios metu kunigai apie jį sako evangelijas ir pa
mokslus.

Pranašų laikais, dar toli prieš Kristaus erą, velnias 
pradeda aktingai dalyvauti žmonių gyvenime. Jis nuo
lat daro žmonėms įvairias pinkles, dažnai įlenda į žmo
gaus kūną (apsėda žmogų) ir ima jį kankinti. Jis apsės
tojo lupomis keikia žmones, piktžodžiauja Dievui, skati
na apsėstąjį daryti nusikaltimus. Įvairias šlykštybes. 
Krikščionys tą velnio veikimą priima iš žydų ištisai, be 
pakeitimų. Jau Kristus kovoja su velniais; jis išvaro 
velnius iš “apsėstųjų,” sugėdina juos, arba suvaro į kiau
les, o paskui tas kiaules priverčia šokti į ežerą ir nusi
skandinti. Vėliau kunigai ir vyskupai taip pat varo vel
nius iš “apsėstųjų,” gydo tuos nelaiminguosius pildami 
jiems į burną druską, šlakštydami vandeniu, skaitydami 
egzortus. Viduramžiais tokių “velnio apsėstųjų” buvo 
devynios galybės ir kunigai turėjo labai daug darbo. O 
jei kurio jau nepavykdavo “išgelbėti” iš velnio nagų, to
kį vienu ar kitu budu numarindavo, kartais sudegindavo 
ar užmušdavo akmenimis. Svarbiausia už tai, kad vel
niai jo lupomis burnodavo Dievą, skelbdavo erezijas, 
keikdavo bažnyčią, sakramentus. j

Velnio veikimo dirva buvo plati. Viduramžiais vel
nias sueidavo2-:;į santykius su moterimis ir mergaitėmis, 
gundė vienuolynuose gyvenančias vienuoles, silpnesnes 
pavergdavo savo įtakai ir ištvirkaudavo su jomis, įsi
skverbdavo į jų kūną ir tapdavo inkubu. Žmonių tarpe 
jis medžiojo sau talkininkus ir padėjėjus—tai buvo žy
niai, burtininkai, raganiai ir raganos. Jiems velnias su
teikdavo galią aiškiaregystės, pranašauti ateitį, pavirsti 
gyvuliu ar paukščiu, skraidyti ore, sukelti audras, potvi- 
nius, apkrėsti’ žmones ligomis, surasti lobius, akmenis ir 
geležį paversti auksu, o auksą ir brangakmenius paversti 
purvu, mėšlu ir tt. Kai kurie turėjo galią gydyti žmones,

teisingai atspėti jiems ateitį, sukrauti žmonėms turtus. 
Tačiau ir tie labdaringi darbai buvo daromi tik tam, kad 
įtraukti žmones į velnio spąstus ir pražudyti jų sielas. To
kius velnio talkininkus bažnyčia ir ją remiančios val
džios persekiojo ir skaudžiai baudė—kankino,, laužė 
kaulus, skandino ir degino gyvus.

Visa tai taip pat yra nenuoseklu ir nėlogiška. Dievas 
turi galią velnią suvaldyti, supančioti, itačiau tyčia lei
džia jam gundyti žmones, skriausti juos, ■įtraukti į savo 
žabangus, o paskui Dievas tuos žmones baudžia pragaru 
už pasidavimą velnio įtakai, už talkininkavimą jam. Sta
čiai keista, kad bažnyčios tėvai ir vadovai niekados kri
tiškai nepagalvojo apie tų “tiesų” nerimtumą ir absurdiš
kumą. Žodžiu, Dievas leido velniui verstis provokato
riaus verslu, laikė jį lyg kokį slaptą agentą ir naudojosi 
jo nešvariais patarnavimais savo valdinių nuoskaidai, 
kuriems tas pats Dievas nedavė jėgos ir sugebėjimo vel- 
nio-provokatoriaus gundymams atsispirti.

Bet žmonija pamaži kulturėjo, vis labiau plito moks
lai, žinojimas—ir velniui darėsi vis rieščiaų. Medicina 
išaiškino, kad jokio velnių “apsėdimo” nėra, o yra tik 
tam tikros rūšies ligos, kurių priežastimi yra silpnas žmo
nių protas, neivų pakrikimas, nesveika vaizduotė, kliedė
jimai. Nuo to velnias neteko galimumo įlįsti į žmogaus 
kūną. Fizikai, medikai, biologai, gamtininkai išaiškino 
ir įrodė, kad nėra jokių velnio talkininkų, nėra raganų ir 
burtininkų, o yra tik apgavikai ir šarlatanai iš vienos pu
sės, ir tikintieji silpnapročiai iš antros pusės.

Žinoma, tos aiškios tiesos ne tuojau pasiekė visus žmo
nių sluoksnius, negalėjo taip greitai išrauti iš žmonių 
vaizduotės amžiais puoselėtų įsitikinimų. Liaudyje dar 
ilgai buvo tikima velniais ir raganomis, Velniai vaikš
čiojo po kaimus “vokietukais” ir “vengrais” pasivertę: 
jie lankė karčiamas, valkiojosi šalikėliais ir krėtė išdai
gas girtuokliams, bailiams—numaudavo ratus, iškinky
davo arklius, paklaidindavo pelkėse, kitus prikalbindavo 
mainyti pypkėmis, kepurėmis, už gerus daiktus mokėda
vo netikrais pinigais, apdumdavo žmonėms akis ir vieto
je aukso ar sidabro įbrukdavo mėšlo saują. Tačiau jie jau 
nebuvo tokie pavojingi, kaip senovėje: nebegalėjo rim
čiau žmonių nuskriausti. Kultūros pažanga, mokslas iš
mušė velniui dar vieną ginklą, atėmė jam dar vieną sritį, 
nuvijo jį į pačius tamsiausius užkampius.

Kuo labiau šviesėjo žmonių protai—tuo mažiau vietos 
liko velniui musų žemėje. Žmonės ėmė galvoti kritiškai: 
jei velnias yra, kodėl mes jo nematome, nesutinkame? 
Kodėl tik senovėje jis buvo matomas? Kodėl jo nebijo 
mokytieji, net patys kunigai?

Pamaži sklaidėsi religiniai rukai ir velnias nuslinko į 
praeitį, į legendas, juokingus padavimus, tautosaką.

Nors ir šiandien kunigai dažnai skelbia iš sakyklų apie 
velnią-gundytoją, apie jo pinkles, baugina žmones pra
garu, velniais-kankintojąis, tačiau retai'kas bebijo velnio. 
Baisusis velnias nuvainikuotas, pašalintas iš pareigu, iš
juoktas, sugėdintas ir padėtas į archyvą. Tik senoms da
vatkėlėms jis dar sukelia mažą šiurpei}, vaikams—šypse
ną, suaugusiems sukelia užuojautą velnio galybės skelbė
jams, o mokslininkui žodis “velnias” yra tik įdomus pra
eities tyrinėjimų objektas. Kartais ir kunigas, paklaus
tas, kodėl dabar velniai nebesirodo žemėje, atšauna: 
“Kam čia dabar reikalingi velniai, jei žmonės blogesni 
už velnius.” Kitaip jie nesugeba paaiškinti velnio dingi
mą iš pasaulio.

Moscicų fabrikas, kuris 
gamina azoto medžiagas, 
reikalingas žemės ukiui, at
skirtą azotą leidžia į dide
lius cilinderius, į kuriuos į- 
leidžia dar vandenilį, gau
namą iš vandens, leidžiamo 
per degantį koksą, kuris 
vandenį išskiria į sudėtines 
savo dalis — vandenilį ir 

I deguonį, — tai minėtuose 
'vamzdžiuose, 300 atmosfe
rų spaudimui veikiant, iš 
azoto ir vandenilio sundaro 
amonijakas.

Toliau, arhonijakas jun
giamas su sumaltu marmuru 
ir gaunama salietra, kuri ir 
naudojama žemės ūky kaip 
dirvos tręšimo medžiaga.

Kitokiais budais gaunami 
kiti cheminiai junginiai.

Kalbėdamas apie Moscicų 
fabriką, jo direktorius pa
sakė, kad-*- t
Azotas yra gyvybes ir mir- 

t es medžiaga.
Gyvy bčs todėl, kad azo

tas y: a svarbiausia organi
nės medžiagos — baltymų 
—. udėtinė dalis; mirties to
dėl. kad ligšiol azotas (Čili 
salietra) buvo sprosgstamo- 
ji medžiaga, iš kurios gami
namas parakas.

Tiesa, dabar jau stipres
nių ir tobulesnių sprogsta
mųjų medžiagų yra išrasta, 
visų pirma — krakmolas, 
kuris duotų tobuliausią 
sprogstamąją medžiagą; 
deja, niekas dar neišrado 
budo tą baisią mirties me
džiagą konservuoti — ji po 

'b-m tikro laiko, kurio nie
kas negali atspėti, pati 
sprogsta. Taigi, gali prileis
ti, kad ir Moscicų fabrikai,

kuriuose dirba 1,200, o se
zono metu 3,000 darbinin
kų, karo metu gali gaminti 
ir karo reikalams.

Moscicų fabrikas sudaro 
vienetą su Kožovo fabri
kais ir yra valstybės kapita
lu pastatyti, bet eksploatuo
ti pavesti privatiems komer- 
cininkams.

Moscicų fabriko direkto
rius teigia, kad azoto kas
met visai žmonijai reikia 
per 2 milijonu tonų, o paga
minama apie 5 milionai to
nų, t. y. — dvigubai dau-I 
giau, negu reikia. Lenkija 
iš to pagaminanti 2.8 nuoš. j 

1931 m. buvęs azoto ka
ras, kurio metu azoto kainos 
nukritusios pusiau, bet už 
tai susidaręs tarptautinis a- 
zoto sindikatas, kuris pa
skirsto gamybą, eksportą 
(Lenkija eksportuoja į Ja
poniją, Portugaliją ir kt.

Lenkijos žemės ūkis per 
metus suvartojąs 35,000 to
nų azoto trąšų.

įdomu, kad fabrikas pats 
veda labai didelę azoto pro
pagandą, kuriai kasmet iš
leidžiama apie 1,200.000 
zlotų (zlotas lygus litui); 
be ko kita, leidžia mėnesini 
laikraštį, kuris kainuoja 1 
zlotą per metus. Laikraštis 
veda kultūrinę propagandą,1 
moko žmones naudotis azo-! 
to trąšomis ir dabar turi per 
270,000 prenumeratos. Tai, 
žinoma, duoda pasekmių.

(“L. Ž.”) J. Kardelis.

l’ivatku Gadzinkoe. — Ir kitos linkr 
mos dainos Apart juokinau “D« 

valku Gadzinkų” talpa 30 įvairių jur 
kinjrų dainų, eilių, narodiiu >r ‘ 
Daugelis iš dainų tinka juokingom* 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 pusi.......................................Ilk

Ir Neregįs Nori Budelio Darbo.

Štai Clarence Peddicord, 22 metų amžiaus neregys iš Wa
shington!) valstijos, kuris šiomis dienomis prisiuntė laišką 
Į Sing Sing kalėjimą New Yorke prašydamas kad jam duo
tų budelio darbą. Mat, senasi s budelis, kuris aptarnauja še
šias rytines valstijas, paskutinėmis dienomis buvo susirgęs.

Parodytas čia jaunuolis gyvena Vancouvero miestelyje. 
Washingtono valstijoj, kur jis laiko saldainių krautuvėlę. 
Būdamas neregys, už vadovą jis turi sau šitą šunį.

Pasirodo, kad yra nemaža žmonių, kuriuos vilioja bude
lio amatas. Anądien buvo rašyta, kad > Sir.į 'ing kalėjimą 
atsišaukė jau daugiau kaip 300 kitokių Kandidatų.
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darbą dvi na 
algebros ir ge 
to, dabar yra 
matiškam isp; 
gramatikos k 
Mokytojas yra 
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LAIŠKAS IS LOJALISTŲ LAGE
RIO PRANCŪZIJOJE.

“Lietuvos Žinios” išspaus
dino šitokį lietuvio laišką iš 
Camf de Gurs, kur francu- 
zai laiko buvusius Ispani
jos lojalistų armijos karei
vius:

Musų lageryje portugalai

gūsių vyrų kolonas, lygiu 
tvirtu žingsniu žengiančias 
ir sutartinai dainuojančias. 
Kai kurie iš jų atvirai pasa
ko savo komplimentus, pa
sigerėjimą tvarka ir discip
lina.

Trumpai Apie Viską
Pereitą sąvaitę Tokijoj 

vėl 10,000 japonų įtaisė 
triukšminga demonstraciją 
prieš Anglijos ambasadą.

Amerikos Skraidomoji Tvirtovė.

gėjai, o tokių musų lagery
je 99 iš 100, pastebėjo, kad 
ir negiliai prakasus podir
vio molį, jau galima pasi
semti vandens. Iš pradžių 
netvarkingai, o dabar kas 
antras barakas, turi po šuli- 

nesenai buvo suruošę savo nėlį; kai kurie gražiai su- 
nacionalinę šventę. Kadan-, tvarkyti, 
gi portugalų grupėj yra pro- niais. - . __ d__

ko užgulęs gražiai iš molio nedalyvavusių, tik automo- 
nulipdytas krokodilas. Len- bi]jU keliatą" 
kai prie vieno barako, iš po- fraųkistų zoną pavažinėju-

’ siu (kaip, pav., franeuzų ge- ster buvo išvažiavęs pas Hit- 
nerolo Duvar “Les espag- lerj j konferenciją. Sugryžęs 
nols et la guerre d’Espag- iš tos konferencijos jisai 
ne,” kurią man vienas prie- pranešė, kad Dancigas bu
telius iš Paiyžiaus prisiun- siąs priskirtas prie Vokieti- 
tė). Daug blogiau yra su to- jos. Kada ir kaip tas įvyks, 
mis knygomis, kuriose apra- jis nepaaiškino, 
soma Ispanijos karo strate
gija pagal reakcinės fran
euzų spaudos pranešimus, 

llot’uose jus rasite aikštelė- tos spaudos, kuri, kaip žino- 
se ir prie durų—klombuose, ma iš franeuzų publicisto 
įvairiausių figūrų ir biustų Anri de Keriliq reveliacijų, 
iš molio, ir cemento maišy
to su moliu, nulipdytų. Čia 
galit užtikti Maksimo Gor
kio, Ševčenkos, Henri Bar- 
biuso, o taip pat Dombrovs- 
kio ir įvairių 1

♦ ♦

Tarp knygų, mums pri
siunčiamų, pasitaiko viena 
kita ir apie Ispanijos karą. 
Vistiek, ar tos knygos išėję

fesionalų artistų, tai toji 
šventė buvo labai įvairi ir į- 
domi. Dainos, muzika, dek
lamacijos, įvairus komiški 
numeriai, akrobatika. Va
kare, įvairiaspalviais lam- 
pionais ir popierinėmis gir
liandomis nukabinėtoj aikš
tėj, padarytoj iš vieno bara
ko pasiskolintų grindų, bu
vo dainuojama, šokama ti
pingi portugališki šokiai. 
Giynai vyriška publika pri
pažino, kad net “mergič- 
kos”—čikas, ispaniškai,— 
buvo “beveik tikros.” Vaka
ras pavyko; franeuzų sar
gybos karininkai pageidau
ja ir iuos iš anksto pasikvie
sti tokioms pramogoms.

Vidurnaktį paleista spal
vuoto popierio (franeuzų, 
ispanų, portugalų spalvos) 
balionas su žibančia jo vi
duje šviesa. Ilgai matės virš 
Pirėnėjų kalnų — Ispanijos 
kiyptimi skrendanti aukš
tybės švieselė.

Po tos šventės mes pano- 
rom įteikti portugalams raš
tą, kuriame pabrėžiama mu
sų susižavėjimas jų liaudies 
dainom, jų muzika. Tas raš
tas buvo atspausdintas por
tugalų lagery leidžiamam 
biuleteny. Kad tasai raštas 
butų gražesnis, skoninges- 
nės išvaizdos, mūsiškiai pa
noro papuošti jį tipingu lie
tuviško landšafto vaizdeliu. 
Iš propagandinio leidinio 
“Alytus” jie iškirpo Nemu
no vaizdą su stovinčia greta 
po dzūke; tuo Dzūkų krašto 
vaizdeliu papuoštas raštas, 
buvo įteiktas portugalams. 
Jie sakos ta dovana visai 
patenkinti.

Musų “Kultūros kampe
lyje” yra jau iš kokios 150 
knygų susidedantį bibliote
kėlė. Tai daugiausia lietu
viškos, naujesnės knygos, 
kurias .mums geri žmonės 
prisiunčia; yra keliolika ir 
tomis kalbomis. Atskiroj 
lentynoj tvarkomi laikraš
čiai ir žurnalai. Musų paišy
tojai ir tapytojai paruošė 
keliatą padidintų, rašytojų 
paveikslų kopijų:
kio, J. Janonio, A. Venclo
vos. Dar ruošiama Žemaitės, 
Kudirkos. Cvirkos, Borutos 
ir kitų rašytojų paveikslai. 
Taip pat ir ispanų poeto 
Garsai Lorka.

“Kultūros kampelyje” y- 
ra ir musų sieninis laikraš
tis, “Už vielų,” kurio rėmai 
pagaminti iš paprastų bas
lių, apsuktų spvgliuota vie
la, perjuostų Katalonijos ir 
Ispanijos Tespublikoniškų 
spalvų juoctelėm, sujung- 
tom lietuviška kokarda.

Musų mokykloj atostogų 
nėra. Atvirkščiai, pradėjo 
darbą dvi naujos grupės: 
algebros ir geometrijos: be 
to, dabar yia grupė siste- 
matiškam ispanų kalbos ir i 
gramatikos kursui praeiti. 
Mokytojas yra senas profe
sionalas isnanas. maloma'r 
sutikęs vaikščioti kas rytą iš 
savo Ilot’o ir būti musų gru
pės “maestro” (mokytoju).

“Kult, kampely,” be to, 
dar yra Lietuvos žemėlapis 
ir musų grupės skelbimų 
lentelė.

M. Gor-

su dengtais renti- franeuzų, ar kuria kita kal- 
Pav. latvių šulinį lai- ]->a jos parašytos tame kare

ros baslių ir konservų dėžu
čių padarė tiesiog vandens 
elevatorių.

Greitai pastebėta, kad iš 
iškasto molio galima bet lip
dyti ir formuoti. Visus šioj 
srity nusimanančius ir suge
bančius užėjo meniško dar
bo karštis. Ir šiandien pa- 

. vaikščioję internacionalų

savaičių po

Anglijoj sustreikavo 500 
atsarginių, kurie buvo pa
šaukti mokinti naujokus ka
rinės rikiuotės. Jie reikalau
ja geresnio maisto ir atlygi
nimo už drapanas, kurias 
jiems lietus ir purvas suga
dino.

Dancigo nacių vadas For-

Penktas Puslapis

Mm

; ■' įs, 
■____

Čia parodytas veliausis Jungtinių Valstijų armijos lėktuvas, varomas keturiais motorais 
ir vadinamas “skraidomąja tvirtove,” pereitą sąvaitę atskrido apie 3,000 mylių iš Cali- 
fornijos į New Yorką per 9 valandas ir 15 minučių.

yra leidžiama vienas kaimy
niškos valstybės pinigais. 
Gaunasi strategiją ties rašo
muoju kavinės staleliu, pa- 

_________ kartojant visas anų laikraš- 
kio ir įvairių tarptautinių čių išgalvotas “sensacijas.” 
brigadų žuvusių šefų bins- Tikroji mizerija ties Madri- 

juodai-rudmarškinis 
stengia- 

kaip nors 
rasti paaiškinimą, tai anlin-

tus. Pine įėjimo musų du, 
Ilot’an, matosi pusiau gulin-' Katzenjammers; 
ti kareivio sušalusio figūra;, masi užtušuoti, 
tai “dombrovčakas” (Dom- 
brovskio brigados) mirtinai 
sužeistas, sviedžia paskuti
nę rankinę granatą. Toliau: 
moteris su deglu rankoj, pa
galiau visas tas figūras sun
ku smulkiau ir aprašyti. Net 
sargybiniai — “gardemo- 
bil,” kareiviai ir karininkai 
ateina pavakarėse pasižiū
rėti vis naujai atsirandan
čių įvairių figūrų.

Dabar projektuojama su
ruošti viso internacionalų 
lagerio darbelių parodą. 
Kiekviena nacionalinė gru
pė ruošias pasirodyti, kuo 
nors charakterizuojančiu 
savo kraštą, savo tautos ir 
liaudies buitį. Mūsiškiai dir
ba miniaturiškas stakles, 
kuriomis bus galima austi. 
Be to, mažučius mintuvus, 
girnas, — kokias tekdavo 
sukti ne vienam savo tėvų 
namų “kamaroj,” ir dar į- 
vairių dalykų ir dalykėlių. 

* * *
Paskyrus naują lagerio 

šefą, internacionalams duo
ta kiek daugiau laisvės: pa
naikinta pertvaros tarp mu
sų Ilot’ų, leidžiama eiti pa
sivaikščioti gelžkeliuku, iš
ilgai visą lagerį. Bent tre
jetą kaitų per sąvaitę lei
džiama eiti šone lagerio e- 
sančion aikštėn visiems, kas 
nori, pasisportuoti. Ir Ilot’- 
uose dabar daugiau vietos 
yra sporto aikštelėms. Spor
to aikštėn einamą rikiuotėj, 
su dainomis. Net franeuzų 
karininkai stebisi, — gaivas 
kraipo, susitikę saule nude-

Nesenai lageryje buvo 
užėjus savotiška epidemija:1 
šuliniu kasimo. Mat, iš van
dentiekio kranų galima 
gauti vandens tik tam tikro-, 
mis valandomis ir tik ap-j 
rėžtą kiekį. Tas vanduo su
vartojamas valgiui vilt, ryt
metį—praustis, o be to dar, 
baltiniams skalbti. Saulės 
vonių ir vandens dušo mė-

Italijos fašistų valdžia 
uždarė Romoj Amerikos ži
nių agentūros “United 
Press” biurą ir jo vedėjui 
įsakė išvažiuot iš Italijos 
per 24 valandas.

Jungtinių Valstijų 
gresui išsiskirsčius ’ 
atostogoms, Washingtone 
paskelbta, kad šiais metais 
Kongreso išlaikymas kaina
vo iždui $22,632,711.

i Kon- 
vasaros

Amerikos konsulas pra
neša iš Čunkino, kad Kaife- 

kybei kad įvairus iškilmių no mieste japonai areštavę 
komitetai, balti žirgai, ir ki-1 visus amerikiečius, 
ti “pergalės parado” atribu-; —-----
tai turėjo per dvejus metus 
laukti savo i 
Madridan.

Nekalbant jau 
burgišką ispanų kalbą, ra
šant su klaidomis 1

Vokietija ir Italija parei- 
nugabenimo kalavo, kad Jugoslavija les- 

Įtų joms kontroliuoti ir nau- 
apie try-/loti Jugoslavijos geležinke- 

y_  ‘ . liūs ir kitas susisiekimo prie-
. ..  vietovių mones kilus karui. Jugosla- 

vardus ir įvairias juokingas yu/ atsakiusi fašistams: a- 
nesąmonesų apie Belą Ku- jukš!
nūs ir t. p., dar kalbama iri .. —- ; ....
apie kitas “strategijas”...' fašistai neįsilei-
(Čia lietuviškos cenzūros iš-! džia šių Amerikos žurnalų : 
braukta.—Red.) Mums at- “Time,” “Esquire,” “Col- 
rodo, kad su dvylikto am-1 Her’s,” “New Republic.’ 
žiaus strategija ruoštis į ka
rą dabartiniam, dvidešim
tam amžiuje,, yra nedidelis 
sąmojus. Lotyniški žodeliai 
ir net posakiai nedaro tokių 
“strategijų” vertingesnėm 
nei už centą. Ar tokiom 
priemonėm “Hispanus” ar 
“Helvetius” ar kas kitas 
naudojas,—tas didelės svar
bos nesudaro.

Mums Ispanijoj kovoju
siems lietuviams nerupi jo
kia pagieža, i.—....... . ..................
persunkta propaganda. Mes , Slovakijoj, ties Žilina, na- 
tik norime, kad musų tau- clai. uždarė plentą, kuris ei- 
tiečiai sužinotų, kaip ir už na i Lenkiją. Sakoma, kad 
ką kovojo ir žuvo lietuviai I tu° plentu vokiečiai gaben- 
Ispanijoj. Ir nieko daugiau, S1^ kareiviu’ Lenkijos pa- 
i._:„ L.-i. k yienin.

Rooseveltas pasakė, kad 
dėl nepabaigtų bilių jisai 
nepaprastos Kongreso sesi
jos nešauksiąs. Tokią sesiją 
tektų šaukti tik tada, jei kil
tų karo pavojus.

Nacių valdžia išvijo iš če
kų sostinės Prahos kores
pondentą Ralphą Parkerį, 
kuris rašinėio New Yorko ir 
Londono “Times'ams.”

neapykanta j

kaip tik tiesą, tikra teisybę!
1939. VII. 8. ‘ And.
Camf de Gurs.

Lankantiems Pasaulinę 
Parodą

Patogus kambariai apsistoti vienai 
ar dviem ypatom; yra maudynės, ši
luma ir moderniški įtaisymai; prie I 
pat Subway Lex. Stoties. (3)1

MRS. PAULINA .1. KIAUŠAS
219 E. 53rd st., New York, N. Y.

LIETUVON ATVYKO 30 TRAUKIA ATSAKOMY- P A IIFąlčO HM A I 
LENKU RAŠYTOJŲ. i BĖN LEIDĖJĄ ANNEN- 1
Nesenai Lenkijoj lankėsi BERGĄ.

Lietuvos rašytojų ekskursi- j tiniu Valstijų grand 
ja. Dabar gi, 24 liepos die- chicagoje apkaltino 
ną, j Kauną atvyko 30 lenkų ;L Annenbergą už nesu- 
rasytojų ekskursija. f mokėjimą valdžiai $5,594,-

..Lietuvių Rašytojų Drau- 384 taksu Annenbergas lei- 
gija svečiams suruose pie- džia rhiįaflephijos d%nraš. 
tus, kuriuose be rašytojų da- - - - - -
lyvavo daug lietuvių knygų 
leidėjų ir visa eilė lietuvių 
meno ir kultūros atstovų.! 
Lenkų delegacijos vardu 
kalbėdamas prof. Gorski 
pabrėžė nepaprastą lietuvių 
kultūros kilimą. Tai net iš 
pat pradžių krinta į akis at-'

tį “Inquirer” ir daugybę vi
sokių magazinų. Be to, jis 
turi išplėtęs po visą šalį tin- 

i klą, kuris pristato gemble- 
riams žinių apie arklių ir šu
nų lenktynes. Jis kas diena 
spausdina lapus su tokiomis 
žiniomis ir tie lapai parsi
duoda po visą šalį. Annen-

Pajieškau Milerio (vardo nežinau). 
•Jis vedė Rožę Kliaubaitę Philadelphi. 
joj, Pa. ir turi du sūnūs. 30 ar 35 me
tai atgal atvažiavo į Chicagą, Ilk 
1917 m. jis buvo žinomas Chicagoje. 
Prašau jj patį atsisaukt arba jo sū
nūs: kurie žinot kur jis randasi ma
lonėkit pranešti jo adresą. (5)

Antanas Verkutis
8118 — 89th st., Woodhaven, N. Y.

APSIVED1MAI.
Pajieškau gyvenimui draugo tikslu 

apsivesti, vaikino arba našlio be šei
mynos, kuris nevartoja svaigalų ir 
laisvo nuo religinių prietarų. Nenia- 
žesnio kaip 5 pėdų 7 colių, amžiaus 
tani 40 ir 57 m. Geistina kad mokėtų 
kokį amatą arba linkęs prie biznio ir 
turėtų kiek turto. Aš esu našlė, pasi
turinti, teisinga laisva ir blaiva. Dau- 

- m . nuona pu vio<x Odij. niuicu-, K'““ ž>niV aPic ‘Ve suteiksiu laišku,važiavusiems į Kauna, iaip dSu la,šku Prašau pasiųsti ir paveiks-
not iic nahrė'žo Ir ori lonl-n belgas Ciai O 1S tO CtlClellUS pi- ią. Ant kiekvieno rimto laiško duosiupat jis pabieze, kad. lenkų gus bet nemoka valdžiai a‘sakymą j. d. (5)
literatūroje yra kai kuriu Tol Box 7- Parcel Iost station... .. . . , . * taKSU UZ SaVO pajamas. 1 ai“ Worcester, Mass,tradicijų, kurios nesvetimos - ----- 1 - 1
ir lietuviams, nes jas pa- j 
reiškė Adomas Mickevičius 
savo kuriniuose. Ten pir
miausia buvo keliama min
tis apie nepriklausomą tau
tų gyvenimą. Tą mintį, t. y. 
nepriklausomą abiejų tautų 
gyvenimą 1 
palaikys ir lenkų rašytojai, 
kurie dabar geriau susipa- ■ 
žįsta su Lietuvos gyvenimu. . 
—Elta.

taksų už savo pajamas. Tai
gi už tai dabar jį ir paėmė 

į nagam

VIENAM NAME LIETU
VOJ PERKŪNAS PRI
TRENKĖ 4 ŽMONES.

mą abiejų tautų šiomis dienomis Karve- 
tradicijos_ keliu , liškių kaime, Žiežmarių vai., 
Ipnkn riiQvtniai i

Pajieškau Pusininko
Prisidėt su $2,500, prie labai pui

kios vietos Floridoje. Didelis oran- 
džių daržas ir rezortas, vertė $15,000. 
Turėsi užtikrintų gyvenimų. Geriau- 
sis klimatas, vasaros nekarštos, nes 
jura arti, ir nėra žiemos. Esu pavie
nis, vienam nuobodu. Nėra jokių sko
lų. Taxai ir visi kiti mokesčiai per 
metus $40. Esu lietuvis. (4)

SUDUŽO DU KARO OR
LAIVIAI PER MA

NEVRUS.
Pereitą sąvaitę per ma- 

nievrus sudužo du Jungti
nių Valstijų karo orlaiviai, 
vienas Atlanto pakrašty, o 
kitas — prie Pacifiko. Šito
se nelaimėse žuvo 11 žmo
nių. Eina paskalai, kad tai 
buvo fašistų sabotažas.

Pereitą sąvaitę ėjusi iš 
karštosios juostos i Floridos 
pusę audra išsieikvojo pa
kelėj ir Floridos nepasiekė.

SVEIKAS IK GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

N(tujas Amerikos Didvyris.

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

šiame vaizdely (iš kairės) yra parodytas Donn Fendler, 12 
metų amžiaus vaikas, kuris išbuvo 8 dienas Maine’o gi
riose paklydęs. Dabar jis beveik toks pat Amerikos didvy
ris, kaip kitąsyk buvo vaikas ilgiausia ant kuolo išfupėjęs.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
Rn«ton. T-l. SOUtb" Boston 2271

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

6’AČ/A'AMA.S IR BON KŪTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 g 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- g 
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- § 
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų & 
balansuotą vitaminų kokybę. c

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

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

A. S. MANN ..... . ( So Kef|zie ave> Chicago, Ill.
perkūnas trenke į Ratkevi- --------
čiaus gyvenamąjį namą. j. '
Pritrenkė du Ratkevičius,. įnė gera 
vieną 79, kitą 53 metų am
žiaus, Ratkevičiūtę 45 metų 
amžiaus ir pas Ratkevičius 
svečiuose buvusią Antana
vičiūtę 45 metų amžiaus. 
Pradėjus namui degti, tiys 
pritrenktieji
VO, O A. Ratkevičius (79 m. turite kokius nesveikumus, kreipki- 

». . - ' , tės pas mane: duosiu gerą patarimą
....... ...........    " . (37)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa,

10 AKERIŲ FARMA
Lietuvių apgyvento) kolonijoj. 2c- 

i, visa dirbama; 5 ruimų stu- 
ba. elektros šviesa, vanduo stuboj. 
vištininkai dėl 1000 vištų,arklys, kar
ve. Parduodu pigiai. Plačiau prane
šiu per laiškų. Savininkas, (4)

Louis Keznes
R. F. D. 46, Plainfield, Conn.

Petronėle Lamsargienė
i Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS sąmonę atg’H“ GvnįjOLES nuo visokių ligų. Kurie

v. x , tęs pas mane: nuosamžiaus) sąmones neatga- jr busit patenkinti, 
vęs kitų buvo iš degančio 
namo išneštas. Jis sąmonę 
atgavo tik kitos dienos rytą.

Kiekvienam prisiųsim 
“ f°tografi ias gražiau- 

M šių merginų.
& • katalogą
IX \ padarytų

fonografų
I -7? daiktų. Rašyk tuojaus 

įdėdamas kelias stam- 
pas dėl persiuntimo.

PRACTICAL SALES COMPANY' 
1219 N. Bell Ave., Desk. K., 

CHICAGO, ILL.

taipgi 
geriausiai 

laikrodžių, 
ir kitokių

SIENINIAI
KALENDORIAI

1910 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir" . • ; yi"

šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurio norėtų parda- 
vinūt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros iš’ygo>. Turimo ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiamo į namus kas 
k niauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVlčIUS
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN. CONN.

re i

GAMTA JUS IŠGYDYS!
ŽOLIŲ ARBATA sudaryta iš įvai

rią žydinčių žolių, žievių, šaknų, žie
dų ir lapų yra geriausia ir pasekmin- 
giausia nuo daugelio vidurinių ligų 
kaip tai nuo skilvio nemalimo, išpū
timo, diegulių, gazų, galvos svaigi
mo, riemenio, stokos apetito; geriau
sia vidurių valytoja.

Pirkdami žolių arbatą, žiūrėk kad 
but vardas: FLORAL HERB, tai vi
sada gausi gerą gyduolę. Vienas pa
kelis 50c.; du 
šykite.

FLORAL

Box 74.
Nurodymai bus pridėti.

už 80c.; 3 už §1.00. Ra-

HERB COMPANY
Dept. N.. 
COVINGTON, IND.

PANAIKINKIT __
PLEISKANAS ir
Sustiprinki t 
PLAUKUS i

vn ‘nkit.p Alexander’s Castile Olive 
f I Shamp-'o ir Stiprinantį Tonika- 
Prisiųskitc 25 centus, o mos prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEXANDER’S CO.
112 W. BROADWAY.
SSVK ’MOXSOa OS

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos "NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Moterims Pasiskaityt
A ši SKYRIŲ TVARKO

M. MICHETSONIENĖ. 

KODĖL VYRAI DIDŽIUO-1 kabinti iš galvos kaip koše. 
JAS1 SAVO “TUTPI- " ..........................

KAIS”?
Aš norėčiau žinoti, kodėl 

musų lietuviai taip mėgsta 
didžiuotis savo ... .
Įsikanda šipulį ir eina per Panos ir kaip
gatvę. Lš restųrano beveikniekas tikrai ne- 
kiekvienas išeina su šipuliu ..........
dantyse. Gal jie mano, kad 
“tutpikas” padaro juos ryš
kesniais “.amerikonais?” 

Bet ištikruju efektas buna 
visai priešingas. Pamatęs 
vyrą su “tutpiku” tuojaus 
žinai kad tai yra “grino- 
rius,” nepažįstąs kultūrin
gesnių amei ikonų papro
čių. Nes pas amerikonus ši-l 
pidys dantyse yra neleisti-1 
nas dalykas. Jeigu reikia 
dantis išsikrapštyti, tai jie 
išsikrapšto juos išeinamoj 
vietoj, ar šiaip kur niekas 
nemato, bet įsikandę šipu
lių nevaikščioja, kaip tai 
daro daugumas mūsiškių 
lietuvių.

Musų moterys šituo žvilg
sniu etiketes taisyklėms ne- 
nusideda. Aš atsidėjus ste
bėjau, kaip išeina iš restora
no kompanija musų vyrų ir 
moterų. Jos išėjo kaip rei
kia, o vyrai visi išsinešė ši
pulius dantyse įsikandę. Ir 
išrodė, kad jie tuo didžiavo
si, lyg ir norėdami parodyt 
publikai: “Žiūrėkit, mes 
mokam tutpikais naudotis! 
Reiškia, ne grinoriai!” O 
tuo tarpu amerikonai žiuri 
ir šypsosi, manydami sau: 
“Štai, būrys neraliuotų gri- 
norių !”■

Kitas peiktinas musų 
žmonių paprotys, tai garsi 
kalba, garsus juokas, klege
sys. Kai tik mūsiškių sueina 
į krūvą keliatas žmonių, tai 
jau iš tolo juos išgirsi. Čia 
jau lygiai nusideda kultu- 
ringumui musų vyrai kaip 
ir moterys. Šito papročio 
reikia vengti taip kaip ir 
“tutpiku.” Garsiai kalbėti, 
arba plačiai išsižiojus juok
tis, tai pats pirmutinis ne
kultūringumo požymis.

Brooklynietė.

j Yra pastebėta, kad pleiska- 
■ uos visuomet padidėja atši
lt'dus reumatizmui, vidurių 
betvarkei, anemijai ir ben- (HU M1OUQWJ , ] *. * ...

‘tutpikais.” i(lram kuno. nusilpnėjimui.

APIE PLEISKANAS.
Pleiskanos yra plačiausia 

paplitusi plaukų liga. Ka
žin, ar yra nors viena senat
vės susilaukusi galva, ku
rioj nebūtų buvę pleiskanų. 
Nei iš šio, nei iš to, tarp 
plaukų pradeda luptis oda 
ir byrėti.pleiskanos. Kartais 
tų plušų atsiranda tiek 
daug, kad išrodo, jog visa 
oda nusilups. Galvai sušilus, 
pleiskanas galima nagais

APSKŲSTA AKTORKA.

Čia yra parodyta Hollywoodo 
filmų artistė Susan Hayward, 
kuri atvyko anądien New Yor- 
kan ir čia jai tuojaus buvo įteik
ti teismo popieriai, kuriais pra
nešama, kad ji yra skundžiama 
už kontrakto sulaužymą ir iš 
jos reikalaujama $100,000 už 
nuostolius. Ją skundžia buvęs 
jos samdytojas Walter Thorn
ton.

žino. Nors yra šimtai viso
kių vaistų, bet ar nors vieni 
.m yra kam nors pleiskanas 
išgydę, sunku pasakyti.

Geriausi odos specialistai 
nėra vienos nuomonės apie 
pleiskanas. Vieni jų sako, 
kad pleiskanos yra tam tik
ra. odos liga, o kiti tvirtina, 
1 ad tai yra natūralūs reiš
kinys. Girdi, žmogaus oda 
paviršium nuolatos sensta ii j 
n irsta, todėl visai natūralu, 
k d numirusi jos dalis lupa- 
i i ir byra. Šitas šėrimosi pro- ’ 
(asas einąs visu musų odos, 
1 otų, tik plaukuose jis dau- 
( au pastebimas, nes atsipa
laidavusios odos dalelės 
tuoj nenukrinta ir nenusi- 
šiuosto, bet maišosi tarp 
plaukų.

Bet vistiek kokios pleis
kanų priežastys bebūtų, jų 
pasirodymas yra labai ne
malonus reiškinys ir visi 
stengiasi jų kaip galėdami 
nusikratyti. Vadin a m o s 
“daktarų knygos” yra pil
nos prirašytos visokių “re
ceptų” nuo pleiskanų. Pa
duosime čia ių nors keliatą. 
Kas nori, g 
jų pamėginti.

1. Šviesiems plaukams 
daroma šitoks bespalvis mi
šinys: viena dalis džiovintų 
rabarbarų, viena dalis me
daus ir 3 dalys baltojo vyno. 
Viską sumaišyt, uždengt ir 
pamirkyt 24 valandas. Ta
da perkošti ir kas diena į- 
trinti j odą. Palaikyt galvoj 
apie pusvalandį, kad ap
džiūtų, tuomet išplauti api- 
šilčiu vandeniu.

2. Vadinamas Missouri 
vaistas nuo pleiskanų yra 
toks: 1 drachma resorcino, 
1 drachma alyvos (olive 
oil), 1 drachma etero, 6 un
cijos alkoholio. Gerai su- 
kratyt ir trint pirštų galais į 
galvos odą.

3. Profesoriaus Lauriato 
vaistas daromas šitokiu bu
dri: imama 48 granai resor
cino, 2 drachmos glicerino, 
ir pridedama tiek alkoholio, 

1 kad pasidaryti 2 uncijos.
Kas vakaras trinamas gal
vos odon pirštų galais.

4. Minoto vaistas: imama 
sieros miltelių 2'uncijos, bo- 
rakso 1 uncija, verdančio

1 vandens 1 paintė. Sumaišyt, 
supilt j bonką ir per 3-4 die
nas kartas nuo karto gerai 
pakratyt. Tuomet perkošti 
ir 3 kartus per savaitę gerai 
suvilginti visą galvos odą.

Kaip sakėme, “recsptų” 
knygose panašių vaistu yra 
šimtai, bet visus juos išban
dyti pavienis žmogus nega
li, nes supirkti visus chemi
kalus brangiai kainuotų, to
dėl daugiau jų čia ir nepa- 

I duodam.

Box-pleated chiffon

Navy blue crepe

..... '■ is"
Black crepe frock

Moterys ir merginos, kurios ruošiasi pirktis šiam rudeniui naujų drapanų, nepadarys 
klaidos pasirinkdamos juodą arba tamsiai mėlyną spalvą, nes tokios spalvos žada būti la
bai madoj ateinantį Sezoną.

ĮVAIRUS PATARIMAI.
Kaip taupyt pinigus.

Visi žino milionieriaus 
Rockefellerio vardą. Jis iš
dalijo visokioms įstaigoms 
165 milionus dolerių. Ta
čiau jis negali pakęsti, jeigu 

gali vieną ar kitą jo namuose kas uždega ne
reikalingą lempą. Kiekvie
ną vakarą jis apeina visus 
kambarius žiūrėdamas, ai 
kur nedega nereikalingas 
žiburys, o radęs jį tuoj už
gesina.

Tai yra geras pavyzdis 
tiems, kurie neturi milionų, 
tačiau nemoka savo centų 
taupyt. Žmonės dažnai pra- 
lobsta netik dėlto, kad dau
giau uždirba, bet ir dėl to, 
kad moka taupyt.

Atsiminkit Rockefeller} ir 
prižiurėkit, kad be reikalo 
nedegtų lempos jūsų na
muose, kad be reikalo ne
žviegtų radijas. Kiekvienas 
centas, kurį dabar be reika
lo išleidžiam, bus labai rei
kalingas senatvėj.

Kaip valyti vaškuotas 
grindis.

Viena skaitytoja klausia 
mus, kaip ir kuo valyti vaš
kuotas grindis: kerosimi, 
aliejum, ar muilinu vande
niu?

Atsakymas: 
nei kerosino, 
nei vandens, 
grindis reikia visų pirma ge
rai nušluostyti ir pašalinti 
dulkes. Paskui uždėti aps
čiai skysto vaško ir nušluos
tyti švariu sausu skuduru. 
Skystas vaškas paliuosuos 
visą nešv.aruraą ir susigers į 
sausą skudurą. Kai vienas 
skuduras vaško prisigers, 
paimt kitą. O norint senąjį 
vašką visai nuimti, reikia 
vartoti terpentiną ant sku
duro.

Verdant ar kepant mėsą 
nereikia tuoj pasūdyti, nes 
druska paleidžia mėsos sul
tis. Daug geriau yra pasū
dyti baigiant mėsai virti ar
ba kepti.

Lemonai ir orandžiai du-. . - 
syk tiek duoda sunkos, jei!®ebs' 
pirm spaudimo juos pašil-1 
fiaj ‘ , Kai Wilsonas nuėjo į dangų

———— I tai jį pirmiausia pasitiko Mozė,
Visos mechaniškos skal-jir klausia:

SIDABRINĖ KANDIS.
Mažytė, sidabrinės , spal

vos kandis tankiai aplanko 
musų namus, nors mes retai 
kada ją pastebime. Ji labai 
mėgsta krakmolą ir tuos kli
jus, kuriuos vartoja sieni
nėms popieroms prilipdyti, 
todėl ji (įažnai apėda sienų 
popieras. Krakmolytas lan- 

igų firankas ir kitus audi
nius sukandžioja taipgi su
gadina.

Sidabrinė kandis yra 
minkštas, vieno trečdalio 
colio vabaliukas. Ji lėkti ne
gali, nes sparnų neturi. La
bai bijosi šviesos ir dienos 
laiku pasislepia plyšiuose ir 
kitose tamsiose vietose.

Ją galima sunaikinti api
purpiant purškalu arba api
barstant vabalams naikinti 
milteliais.

nevartokit 
nei aliejaus,

Vaškuotas

bynės tini tą ydą, kad 
skalbdamos susuka skalbi
nius į kamuolius.

Naujienos iš Kanados
KIAUŠINIS NORI VIŠTĄ 

MOKINTI.
(Polemika ir kritika.)

Skaitau kanadiški lietu-

laikraščio redaktorius būti
nai nori užsipelnyti Smeto
nos medalį. Juk taip rašyti 
gali tiktai fašistų laikraš-

tfWJ

vių laikrašti “L. B.” ir ste.-1 čiai-
’ " .vowmuje Į-1 ' h’ dėl šitokio “L. Balso”

“Kaip-aklas | išsišokimo prieš winnipegie-
- Ir del šitokio “L. Balso”

Moteriškos Išmintus ~Oi> man labai «aiia tams-
______ j tos tų 14 punktų, kuriuos tams- 

Parapi.įietis: Ar tamsta, po- ta sugalvojai! Juk politikieriai 
j nas prabaščiau, užtikrini, kad išmetė juos į šiukšlyną, 
taip brangiai apmokamos pa
maldos grąžins mano 
sveikatą? Ar jos kada nors ap
saugojo bent vieną žmogų nuo 
smerties ?

Klebonas: O, taip, mapo vai
keli. Per keturiasdešimt metų 
jos visą laiką gelbėjo gyvybę 
man pačiam, mano vikarui, 
mano gaspadinei ir mano gimi
nėms. Jei ne tos pamaldos mes 
butume išstipę badu. 

* « *
Misijonierius, rodydamas Afri
kos negrams kažkokią kaukolę, 
aiškina:—čia yra vieno švento
jo kaukolė, kuris 5U metų išgy
veno atsiskyręs nuo pasaulio ir 
mirė sulaukęs 120 metų.

—Negali būti!—sušuko vie
nas juodukas. — Tamsta sakai, 
kad jis mirė šimto dvidešimts 
metų, vadinas, buvo suaugęs, o 
šita kaukolė yra mažo vaiko. 
—Klausovų minia ėmė kvatoti.

—Matote, sako misijonierius, 
ši kaukolė yra iš to laiko, kada 
tas šventasis buvo dar visai 
mažas vaikas.

Redakcijos pastaba: Bet jei
gu tam “šventajam” galva bu
vo nuimta dar vaiku esant, tai 
kaip jis be galvos galėjo išgy
venti iki 120 metų ?

—Bet man taipgi gaila tavo 
žmonai io prisakymu, kuriuos kunigai 

pavertė savo bizniui! — atsi
kirto Wilsonas. ' “L. M.”

—Pasakyk, vaikeli, kas rei
kia visų pirmiausia daryti, kad 
gautum nuodėmių atleidimą ? 
—klausia kapelionas mokinio...

—Pirmiausia reikia ką nors 
pavogti kad paskui gauti nuo
dėmių atleidimą, — atrėžė vai-

* « *
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■ biuos. Jo 18 liepos laidoje į-1 
dėtas rašinys ‘ ” 
aklą veda.” Visas jo turinys ' 
pašvęstas “Keleivio” redak
toriui niekinti. Ir dėl ko? 
Dėl to, kad “Keleivis” lei
džia visiems laisvai išsireik- 

■ šti, niekam nevaržo žodžio 
laisvės.

Taip pat juodinamas ir 
“Keleivio” korespondentas, 
kuris parašė, kad kanadiš- 
kis “L. B.” suklerikalėjo ir 
sufašistėjo.

Bet kuo gi čia “Keleivis” 
ar jo korespondentai kalti, 
kad “Liaudies Balsas” iš
tikiu jų toks pasidarė? Po
piežiui mirus, “Liaudies 
Balsas” įdėjo jo atvaizdą ir 
išgarbino jo “nuopelnus.” 
O tuo tarpu visas pasaulis 
žino, kad to popiežiaus pa
laiminti riezninkai Ispani

joj išžudė tūkstančius susi
pratusių darbininkų ir žudy
mams vis dar nesimato 
galo. EAST COULEE, ALTA.

Taigi ne “Keleivis” ir jo „ , ...
korespondentai yra akli, bet Sudege dūdelę naujai jreng- 
pats “Liaudies Balsas” _ ‘ ~
aklas, kad šitokių baisių 
faktų nemato. Kuomet “L. Coulee sudegė Mooray di- 
Balso” redaktorius Guoba dėlė anglių kasykla. Ugnis 
pradeda kalbėti apie kelei- prasidėjo kur tai iš mašinų 
viečių “aklumą,” tai išrodo, skyriaus ir, esant didelei 

sausrai, nuėjo iki pamatų. 
Vietos laikraščių korespon
dentų apskaičiavimu, nuos
tolių padaryta iki $250,000. 
Turtas, žinoma, buvo ap
draustas ir kompanija ma
žai turės nuostolių, o gal ii 
visai ne. Žmonių aukų visai 
nebuvo, nes kasykloje tuo 
metu niekas nedirbo. Daly
kas toks, kad čionai kaip ii 
Drumheller apylinkėj, vasa
ros metu kasyklos nedirba 
visai; jos darbą pradeda 
maž-daug tik nuo rugpiučic 
mėnesio pabaigos. Taigi ii 
sudegusi kasykla tuo metu 
stovėjo be darbo ir žmonių 
joje nebuvo.

Gaisro priežastis pakolei 
kas dar neišaiškinta. Žie
mos metu toje kasykloje 
dirbdavo tarp 250 ir 350 vy
rų. Reiškia, daugiau bus be
darbių.

Pas mus dabartiniu metu 
labai dideli karščiai, vidu
dieny termometras pavėsy 
rodo iki 96 laipsnių Fahren- 
heito. Anksčiau labai daug 
lijo; Red River upėj, kuri 
pro mus teka, labai daug 
žmonių maudosi šiems karš
čiams esant. Buvo ir nelai
mingų atsitikimų maudan
tis, ypačiai su mažais vai
kais; rodos, jau 3 prigėrė 
apie 6—8 metų amžiaus. 
Motinos turėtų tokius sau- 

,“Keleivis” ir goti.
I Javai Drumheller apylin- 

o “Liaudies Balsas” i kėj ir visoj Albertoj šįmet 
labai geri. Todėl geri metai 
ūkininkams. Kviečių kaina 
Albertos provincijoj 
džios garantuota: 
lūšies 
centų; antros ir trečios rū
šies, kiek mažiau.

Bijūnas.

čių rezoliuciją ALDLD mi
nėtoji kuopa 27 birželio su
sirinkime buvo 
i ašyt protestą, 
buvo sugalvota 
tikslui platesnį mitingą 12 
liepos. Ir šitas mitingas pa
rašė “L. Balso” redakto
riams įspėjimą, kad jie pra
dėjo važiuoti kreivu keliu. 
Tačiau ir šita įspėjimą pa
darė ne “Keleivio” kores
pondentai. bet paties “Liau
dies Balso” rėmėjai, kaip 
Kazys Žentelis, Kostantas 
Ginkus ir kiti.

Taigi, be reikalo prie 
“Keleivio” korespondentii 

nesikabinėkit. Jeigu katras 
apsilenkia su faktais, tai nu
rodykit kur jo suklysta ; bet 
kabinėtis be pagrindo, ir da 
gi pravardžiuotis, negražu!

Iš Šalies Žiūrintis.

jau nutarus 
bet paskui 
šaukti tam

yra ta anglių kasykla.
Šiomis dienomis East

kaip kad kiaušinis norėtų 
vištą mokinti.

Pagaliau, ne “Keleivis” 
su savo korespondentais pa
sakė, kad “Liaudies Balsas” 
suklerikalėjo ir sufašistėjo. 
Šitokį sprendimą padarė 
Winnipego lietuviai, ir tai 

i ne kokie kiti, bet ALDLD 
217-tos kuopos nariai masi
niame savo susirinkime 19 
birželio dieną. Vadinasi, 

i “Liaudies Balsą” pasmerkė 
jo paties skaitytojai. Buvo 

I nurodytos ir pavardės tų, 
Aldona Gelbudaitė. kurie daugiausia jį kritika

vo; tai Ginkus, Plečkaitis, 
Žentelis, kurie iki šiol yra 

A J. Karalius, buvę karšti “L. Balso” re- 
uldyta vien re- - • . ilTZ“Ke]eivl0” kores

pondentas nieko nuo savęs 
nepridėjo, tik aprašė tą mi
tingą ir pacitavo kai kurių 
kalbėtojų žodžius. Aš saky
čiau, jog “Keleivio” kores
pondentą reikėtų da ir pa
girti, kad taip bešališkai ir 
tiksliai parašė, kas tame mi
tinge darėsi.

ALDLD 217 kuopa 27 
birželio dieną vėl buvo susi- 
linkusi ir nutarė net protes
tą parašyti prieš “Liaudies 
Balsą, kam paneigė Winni
pego lietuvių rezoliuciją, 
kurioj buvo reikalaujama 
politinių kalinių paliuosavi- 
mo ir demokratijos atsteigi- 
mo Lietuvoje. Tą rezoliuci
ją patalpino ‘.................
“Naujienos” be jokių pa-1 
stabų, < ’’ ” ~ ’
įtepė fašistišką pastabą 
prieš rezoliucijos autorius. 
Jis išvadino juos “klaidžio- 
tojais.” Vadinasi, kas pro
testuoja prieš tautininkų 
diktatūrą, tai, “Liaudies 
Balso” išmanymu, tas “klai
džioja.” Išrodo, kad šito

MANO ŽIRGAS.
Bėga šuoliais laisvas žirgas, 
Kas besulaikys?
Kas mane per kalnus, klonius 
Lekiančią pavys?

Iš kanopų žaigai skyla,
Lenkiasi kalnai.
Mane jauną žirgas neša, 
K u r—ne bež i n a i.

Vėju lekia baltas žirgas,
Verčiasi ugnis.
Už kalnų ten, žalių klonių, 
Laimė kita švis.

NAMŲ DAKTARAS.
Paraše daktaras /

Ši nauja knyga užpildyta vien re- 
eeptais, aiškiausi nurodymai kokiui Biejai. 
vaistus dėl kokios ligos naudoti Ver 
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na 
rr.ą Daktaras yra viena iš reikalin 
giausių knygų kiekvienam lietuviui 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių 
Kaina .......................................... $2.50

—Aš 
sninkas 
žmogų nusilpnina, 
to nėra jokios, — 
pijietis.

—Žinai ką, jei tamstai sunku 
pasninkauti, tai pasninkauda
mas galvok, kad esi sočiai pri- 
valgęs ir daugiau nieko nenori, 
—pataria klebonas.

—Tai geriau aš sočiai prival- 
gysiu ir galvosiu, kad aš pas
ninkauju, — nusprendžia žmo-1

RIBBON M

'reiškia vienodi] aukštą ypatybę 
visada. Geriausiam pasisekimui 
ir pigumui—vartokit Blue Ribbon 
.Maltą—sveikas, tyras ir naudin
gas—pilni 3 svarai—ir kiekvie
nas ancas tikrai geriausias.

Copyright 1939. Pabst Sales Company. Chicago

val- 
pirmos 

kviečių bušeliui 70
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—Ar tamsta 
nas ?
—Taip, tai aš.

BLUE RIBBON 
MALT

Americas Biggest Seller

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai. N K

§ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA |
lengvai ir suprantamai, kad kiekv.e- lx --------------------------------------------------------------------------------------------------x
Ii“ “t“ Prllaikyl. Amerikos Lietuviams Mokytis Kalk, S
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- R SUTAISfi DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie R 
ėjVSuVė^ MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION |
z.daskutį, pas kriaučių ir tt Su fone- n ‘TXT ‘ W
tišku ištarimu i „ "
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas. Pusi. 95................ ,r“

■jaučių ir tt Su fone- A KAINA $1.00. ,S
b DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass, b 

35c.

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikratičių.)

KAUNIEČIAI GAVO SUSIPAŽINTI 
SU TIKRUOJU ASILU.

Iki šiol iie žinodavo tik 
dvikojus ilgaausius.

Kaune yra puikių skverų, 
muziejų, milijonus kainavu
sių fortų, visokių aikščių, 
plačių gatvių, kur vaikšto 
visokio rango ponai, o kai 
kas Laisvės alėja prava
žiuoja ir su šiaudų vežimu. 
Visko Kaune yra, bet prieš 
dvejis metus truko zoologi
jos sodo. Štai, kad ir apie 
asilą kauniečiai turėjo tiek 
supratimo, kad jis yra dur
nių karalius, nerangus ilga
ausis. Asilą matė ant popie
rių nupaišytą arba atspaus
dintą, bet tas nesuteikdavo 
pilnesnio vaizdo. Dabai 
kauniečiai asilą, tikrą ketur
kojį, mato zoologijos sode, 
pačiupinėja jo gauruotą kai
lį, o jei kas turi puslitį, tai ii 
pajoja. Zoologijos sodas y- 
ra nuopelnas prof. Ivanaus
ko. Jis buvo pionierius sodą 
steigti, jis daug dirba ir 
šiandien, kad sodas butų 
turtingesnis, gražesnis, dau
giau patarnautų kultūrai ir 
mokslui.

Kai tik ateina saulėtas ir 
šiltas sekmadienis, į zoolo
gijos sodą suplaukia tūks
tančiai kauniečių. Gatvėmis 
ir 'takais eina margiausia 
publika: darbininkai, rašti
nių žiurkės, iš bažnyčios at
krypuoja davatkos, užklys
ta vienas kitas dvasiškis, at
bėga iš namų ištrukę auga- 
lotesni vaikai, o mažuosius 
atsineša patys tėvai.

Zologijos sodo gyvento
jai svečius pasitinka su di
deliu pasiruošimu ir rimtu
mu. Štai pirmieji du vėžliai, 
kurie savo gležną kūną vis 
slepia kauliniam kevale, ne
juda iš vietos. Riogso prie 
vandens, kaip akmens. Ga
lima juos kalbinti, judinti, 
bet jie visiškai nereaguoja. 
Čia pat atėjo asilas, ant sa
vo kupros nešinas vaiką. Jis 
pabalnotas, apkarstytas 
varpeliais, papuoštas, už tai 
jis yra visų vaikų dėmesio 
centras. Asilui dar tik devy
ni metai. Prie darbo jis ne
tingus, bet jau iš prigimties 
judrumo nerodo. Eina taku 
užsižiopsojęs, tarytum gy
venimas butų jį daug kartų 
nuskriaudęs.

Erdvioj kertėj užtvertas 
artimas kiaulių giminaitis 
šernas. Kaip koks revizo
rius, jis knisasi, varto ir ar
do savo kampely medžių 
šaknis, rodos, kad jieško pa
slėptų turtų ar skanaus mąi-j 
sto. Jis didžiausįas .visų So
do gyventojų smaguris. Nu
mesk saldainį, jį pagavęs 
akimirka sutriuškins savo 
dideliais ' dantimis, pradės 
garsiai čiulpti, o saldainio 
skanumu pasidžiaugs judin
damas uodegą.

Toliau žiūrovai mato 
nuolat marširuojančius ke
turis elegantiškus elnius. Jie 
netinginiai: nukramtyti me
deliai, nulupinėtos žievės, 
nukarpytos šakelės. Kaimy
nystėj vienas į kitą per tvo
rą žiuri du stambus kaimy
nai: kuprotasis jautis ir 
stumbras. Šie galiūnai mie
goti mėgsta. Jiems “lovos” 
paruoštos iš geltono smėlio. 
Jautis visą diejpą užimtas 
svečių priėmimu: kiekvie
nam laižo rankas, duoda 
kaklą pakasyti, bet už tai jo 
kaimynas stumbras su sve
čiais nenori turėti nei ma
žiausios pažinties.

Mažam narvely tupi gau
ruotas Angoros katinas. Jis 
toks tylus, kad tingi ir mirk
sėti. Žandai pasipūtę, akys 
užkritę, rodos, kad jis tingi 
ir tupėti. Vaikų buiys apstor 
jo jo “namą” ir ėmė belsti į 
“langą” :— Kiciau, paimk 
mėsos, gal nori pieno?—Ka

tinas pasirangė ir atsitūpė 
užpakaliu į jaunuosius jo 
lankytojus. Katino kaimynė 
rtriukauodegė varna naudo
jasi jo nerangumu: jei kati
nas maisto nevalgo, tai var
na jį sudoroja tiek, kad ir 
kitos dienos atsargai pakan
ka. Už sienos pūpso ant len
telės du pelėsakaliai.

Tai būrelis miniatiūriš
kos publikos, bet kitame 
narve gyvena stambieji: va
karinis suopis, erelis rėks
nys ir tubuotasis suopis. Vi- 

i jie ramus, tupi, kaip iš
dresiruoti, pozuoja sve
čiams, — foto mėgėjams, 
'bet už sienos esą vištvana- 
giai — tikri padaužos, visa
da pasiruošę pasprukti arba 
savo kaimyną sudraskyti. 
Nuo visokių bandymų vana
go nosis nubraižyta taip, 
kad visada pasruvusi krau
ju. Apuokas ir kelios pelė
dos pūpso prie savo inkilė
lių užsimerkę, nepasijudin
dami iš vietos, kaip mumi
jos. Daugelis lankytojų ta
ria kad tai ne tikri, o dirbti
niai paukščiai — iš medžio. 
Bet šie “mediniai” gyvento
jai dežuruoja per naktis.

Kilnusis erelis ir palšasis 
grifas yra didžiausi iš visų 
plunksnuočių sodo gyvento
jų. Abu drąsus ir nepabai- 
domi. Dažnai 'jie su pavydu 
žiuri į mažesnį vaiką ir gai
lisi kad per grotas negali į- 
sitraukti į vidų.

Dešimtys margų fazanų 
baltos gulbės, gandrai, 
krankliai, antys ir visi kiti 
sudaro gausią plunksnuočių 
šeimą.

Pietinėj sodo pusėj nusi
tęsė eilė smulkiųjų keturko
jų vielinių namelių. Čia 
prieš saulę ramiai savo kū
ną šildo pilkasis kiškis, mar
ga triušių šeima lupinėja 
šviežias morkas, toliau me
diniam lizde pasislėpęs lin
di barsukas, o žvali rudoji 
lapė dairosi tik į tas ponias, 
kurios ateina pasipuošę su 
jos draugių kailiu, šeškai 
nesidrovėdami prieš svečius 
ir visus sodo gyventojus, lei
džia tokį aromatą, kad vi
sam kvartale laužia nosį. 
Pauksny guli juodsidabrinė 
lapė, guli ir nejuda, tary
tum butų tik jos kailis nu
mestas- nuo puošnios damos 
pečių.

Dideliam garde zuja, šo
ka, bėga keturi vilkai. Per
karę, apšepę, liesi ir nesim
patiški; bet vaikams jie pa
tinka. Lenda vaikai prie vil
kų, motinos jų nesuvaldo, 
bet kai pažada kurį įmesti 
vilkams per tvorą, visi kim
ba motinoms į sijonus ir pa
sižada būti paklusniais.

Mūriniam namely drybso 
kaip maišai du rudieji lo
kiai. Jie ilgai stovi ant dvie
jų kojų, žiuri į publiką, 
mėgsta saldumynus, o jei 
nieko negauna, pyksta ir ne
maloniai šūkauja. Simpatiš
ki yra meškėnai, bet jie dau
giau tinginiai. Kai tik so
čiai paėda, sulipa į narve į- 
taisytas medžio šakas ir 
miega, kaip po sunkios ru- 
giapiutės. Meškėnai švaros 
mylėtojai: ką nepaduosi, tą 
nusineš į vandens sklidiną 
dubenėlį ir tik rūpestingai 
numazgoję maistą suėda. 
Mazgoja ne tik maistą, bet 
ir savo smailias kojytes.

Gardelyje auga du jauni 
šerniukai. Jei ne diyža spal
va, jų niekas neatskirtų nuo 
deglųjų paršiukų. Medyje 
labai nedrąsiai nusiteikusi 
tupi voveraitė. Ji ilgisi lais
vės. Nepersenai vieną jos 
draugę paplovė skiuzdės. 
Uodegą parietęs tarp visų 
sodo gyventojų sukinėjasi ir 
juodas katinas. Jis aplaižo

Kaip Egipto sfiksas per amžius tyli, taip šiandien Amerikos prezidentas Rooseveltas ne
pasako smalsiems politikieriams, ar jis statys savo kandidatūrą trečiajam terminui, ar ne. 
Kai jie jį paklausia, tai jis tik nusijuokia, šiame vaizdely jis parodytas (iš kairės) su paš
to viršininku Earley. Spėjama, kad Farley, kaip vyriausia demokratų partijos propagan
dos bosas, žino Roosevelto planus, ir todėl abudu rankas spausdami juokiasi, kad niekas 
negali sužinoti ką jiedu planuoja.

visas maisto porcijas, su
renka svečių maisto pabi
ras ir bendrai save laiko, 
kad yra neblogesnis ekspo
natas ir už stambųjį rudą 
lokį. “Laikas.”

DIDELĖS PEŠTYNĖS ZA
PYŠKYJE, VIENAS UŽ

MUŠTAS.
Peštynės vyko restorane, 

kieme ir gatvėje. Peštynėms 
jau baigiantis Vilemų kai
mo gyv. St. Kavaliauskas 
plyta smogė Pievogalos kai
mo gyv. Jonui Reipai, apie 
40 m. amžiaus, į galvą, bet 
Reipą po to smūgio dar 
vaikščiojo ir svirduliuoda
mas nuėjo į krūmokšnius, 
kur sugriuvo. Jo vaikai, ry
tojaus dieną, jį rado begu
lintį ir jau mažai gyvą. Sku
biai buvo iškviestas gydyto
jas B. Bandas, kuris nelai
mingąjį su savo mašina nu
vežė į Kauno ligoninę. Li
goninėj Reipą po 1 vai. mi
rė. Reipą paliko 3 mažus 
vaikus ir žmoną. St. Kava
liauskas areštuotas. Gero
kai apdaužyti ir kiti pešty
nių dalyviai.

BUS GILINAMA NE
MUNO VAGA.

Šių metų Nemuno regu
liavimo darbams vykdyti 
paskirta 300,000 litų. Aukš
čiau Jurbarko norima kiek 
galima greičiau pagilinti 
Nemuno vagą, kad kursuo
jantieji iš Klaipėdos didieji 
garlaiviai galėtų plaukti iki 
Jurbarko, kur bus įrengtas 
prekių perkrovimo punk
tas.—Elta.

ŽMONA PERŠOVĖ 
VYRĄ.

Paežerių kaime, Vilka
viškio valse., viena mažaže
mio ūkininko žmona kariš
ku šautuvu peršovė savo vy
rą, kuris norėjo mušti sūnų. 
Suteikus skubią medicinos 
pagalbą, gyvybei pavojus 
pašalintas.

VIZBARAS ŠLIUPO 
VIETOJ.

Atsisakius D-rui Šliupui 
iš Palangos burmistro parei
gų, jo vietą užėmė buvęs jo 
padėjėjas A. Vizbaras.

DALGIAIS SUS1KAPOJO.
Alytaus ligoninėn atvežti 

du jauni vyrukai, kurie be- 
šienaudami susipyko ir dal
giais susikapojo viens kitam 
kojas.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIšKAI-ANGLlšKAS IR 

ANGLIŠK AI-LIETUVIŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas “Keleivy."

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šių Dienų Amerikos “Sfinksas.”

Kriminališkas Daktarų Neapdairumas 
Nuvarė Jaunuolį į Kapus.

Šiomis dienomis marijam
poliečius sujaudino jauno 
darbininko Antano Saba
liausko mirtis, apie kurios 
priežastis mieste labai daug 
kalbama.

Jaunuolis, jam dar tik 17 
metų, mokiniu dirbo porą 

[sąvaičių vienoje Įmonėje, 
j kur birželio 28 d. susižeidė 
I i aštrų vamzdį ranką. Žaiz- 
1 da buvo nedidelė, neskaus
minga, ir jis nekreipė į ją 
dėmesio. Bedirbant vis tik, 
žaizda įsitrynė, ir jau birže- 
io 30 d. Sabaliauskas nega- 
ėjo dirbti, dėl ko jis liko na- 
nie ir liepos 1 d. kreipėsi i 
/ieną gydytoją. Nors ligonis 
turėjo aukštą temperatūrą 
T nors jo žaizda buvo labai 
įtartina, daktaras ligos ja
me nerado, ir tik aptepė 
žaizdą vaistais.

Tai buvo liepos 1 d., šeš- 
adieny. Per sekmadienį li

gonio būklė pablogėjo. Pir
madieny buvo kreiptasi į dr. 
Žilinską telefonu ir kviesta 
jis pas ligonį. Bet dr. Žilins
kas dar sirgo ir atvykti ne
galėjo. Jam per telefoną bu
vo pasakyti Sabaliausko li
gos simptomai ir dr. Žilins
kas patarė ligonį siųsti į li
goninę. Tačiau, iškviestas 
kitas gydytojas, kuris pada- ■ 
rė išvadą, jog ligonis turi! 
“reumatizmą” ir dabar ser
ga sąnarių uždegimu. Nu
ramino susirupinusią ligo-' 
nio padėtimi motiną, išrašė 
vaistų nuo reumatizmo, da
vė ir išvyko.

Tie vaistai nieko negel
bėjo ir ligoniui pasidarė da

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.

VIETOJE VAISTŲ VAISTININKAS 
DAVĖ NUODŲ.

blogiau. Tuomet jis nuvežta 
1M ar i j a m ii o 1 ės ligoninėn.
Kada ligoninės daktarai 
Bliudžius ir Rozenfeldas 
apžiurėjo ligonį, tuoj pa
klausė, kodėl jis taip vėlai 
atvežtas ligoninėn. Liga pa-
sirodė pavojingesnė, negu 
reumatizmas, nes tai kraujo 
apnuodinimas, jau kūno są
narių tinimas buvo persime
tęs net Į kojas, ir ligonio pa
gydymas buvo neįmanomas. 
Kadangi kraujo užnuodini- 
mas buvo užleistas, tos ligos 
gydymas labai sunkus, buvo 
patarta ligonį vežti į Kauno 
ligoninę. Tuč tuojau buvo 
pakviestas taksi, ir ligonis 
pristatytas Kaunan, kur lie
pos 12 d. mirė. Kraujo už
krėtimas tiek buvo įsisenė
jos, kad jau pagydyti ligonį 
nebuvo galima.

PRADĖJO DYGTI 
GRYBAI.

Po paskutinių dienų liū
čių pietinės Lietuvos miš
kuose pradėjo dygti dau
giau grybų. Dabar tuose 
miškuose jau galima rasti 
ne tik voveruškų, bet gražių 
ūmėdžių ir net baravykų. 
Ypač daug baravykų randa
ma Varėnos-Onuškio apy
linkių miškuose.—Elta.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis 

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesj. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

To pasekmėj ūkininkas Ve- 
gys neteko sunaus.

Netoli Biržų, Parovė joj. 
gyvena naujakuris Liudas 
Vegys.

Nelabai senai susirgo Ve- 
gio sūnūs Vytukas. Tėvas 
nuvežė vaiką į Biržus pas 
d-rą Markevičių, kuris pri
pažino lisnikus ir išrašė tre- 
iopus vaistus. Vaistus pa
dalė Jęgermano įpėdinių 
vaistinė arba, kaip Biržuo
se įprasta vadinti, Baltoji 
a plieka. Dveji vaistai buvo 
duoti nakties metu, o tretie
ji reikėjo čiupti rytą; bet 
vaikas griežtai atsisakė juos 
gerti, nes jie labai degino 
burną ir graužė akis. Vegie- 
nė dar vaistus praskiedė ka
va ir tėvų spiriamas vaikas 
išgėrė.

I Po kiek laiko iš Biržų at
važiavo vaistininkas ir pa
klausė, kaip jaučiasi ligonis. 
Tėvams pastebėjus, jog vai- 

ikas nenorįs gerti vaistų, vai- 
, stininkas paprašė tuos vais- 
į tus parodyti. Jam juos pa
davus, jis juos įsidėjo į kiše
nę, padalijo vaikams saldai- 

I nių ir išvažiavo.
Vytukas nėjo geryn. Po 

kelių dienų vėl buvo nuvež
tas pas d-rą Markevičių. Į 
tėvų pastabas, kad gal jam 
bus pakenkę vaistai, d-ras 

i Markevičius atsakė, kad tai 
negalį būti, nes burna neiš
deginta. Vytukui skausmai 
didėjo ir todėl p. Vegiai ve
žė pas d-rą Aptiekiną, kuris 
patarė skubiai vežti į Pane- 

j vėžį ligoninėn. Ten nuvežus 
ir kiek laiko pasikankinus— 
Vytukas Vegys mirė.

Naujakurio ir geriausio 
pieno statytojo L. Vegio vy
riausias sūnūs Vytautas mi
rė nuo nuodų. Tai skanda
las ir negirdėtas atsitikimas!

Kaip pavardė to vaisti
ninko, Vegys nenurodė, bet 
jis tarnaująs Jegermano į- 
pėdinių vaistinėje.

Apie įvykį pranešta poli
cijai, kuri darė kvotą ir, tur 
but, byla atsidurs teisme. 
Mums čia svarbu pabrėžti 
tas nežmoniškumas: vaisti- 
kas juk sužinojo, kad ne 
tuos vaistus įdavė, kad tie 
vaistai pavojingi žmogaus 
gyvybei, todėl užuot saldai
nius vežiojus — reikėjo pa
darytą klaidą skubiai atitai
syti — vaiką vežti pas dak

tarus. nurodyti, kokie vais- 
itai buvo įduoti ir atitinka
mai reaguoti, o ne atimti iš

| PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS 
ARGENTINOS LIETUVIU 

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 Aires, Argentina.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS . 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

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.

Septintas Puslapis

Vegio vaistus ir ramiausiai 
važiuoti atgal, tegul vaikas 
kankinasi. Nei Vegys, nei 
kitas ūkininkas negali žino
ti, kokie ten buvo vaistai, 
kaip jie veikia, o vaistinin
kas tikrai žinojo,’o visgi sa
vo klaidos neatitaisė.

Tai žiauru. Vegys neteko 
vyriausio savo sunaus, busi
mo padėjėjo ir pavaduo
tojo.

NORIMA IŠPLĖSTI VIŠ
TŲ ŪKĮ.

Kadangi kiaušinių eks
portas yra pelningesnis už 
lavų eksportą, tai žemės u- 
l.io ministerija į ateinančių 
mitų sąmatą, įtraukia ati- 
t nkamas pinigų sumas, ku
rios norima panaudoti vištų 
ūkio plėtimui. Vištų ūkio 
plėtimo projektas jau pa- 
i uostas.

Pagal kalbamą projektą, 
vištų ūkį numatoma išplėsti 
per trejus metus. Ateinan
čiais metais norima pastaty
ti dvi dideles viščiukų pe- 
lyklas: Žemaitijoje ir Su- 

i valkų krašte. Tolimesniais 
metais dar numatomos pa-, 
statyti 3-—4 viščiukų peryk
las.

Iš žemės ūkio ministeri
jos skiriamų lėšų taip pat 
bus remiamos pačių ūkinin
kių mažųjų vištidžių steigi
mas. Ūkininkai bus ragina
mi geriau steigti po keliatą 
nedidelių vištidžių, kuriose 
tilptų nuo 50 iki 100 vištų. 
Mat," nedidelės vištidės turi 
tą pirmenybę, kad įsiveisus 
kokiai nors vištų ligai nepa
daroma didelių nuostolių.

Jei kalbamą planą pavyk
tų realizuoti, tai jau atei
nančiais metais kiaušinių 
eksportas padidėtų vienu 
milijonu kiaušinių.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilpti] 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracljon nevėliau PANEDE- 
LiO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
pint.

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

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

Už pajleSMJJmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žadį^ Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—I5c«j jpfxtra.

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

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

!
“KELEIVIS,” 253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.



Aštuntas Puslapis

V

Vietines Žinios
Policijos muštynės su “spy- 

kyzes” savininkais.
Lynno policija gaudavo

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 33. RugpiuČio 16 d., 1939.'

Legisliatura išsiskirstė 
2 metam.

Massachusetts valstijos 
legisliatura išsiskirstė 10 
valandą pereito nsdėldienio 
vakarą ir iki 1941 metų jo 
posėdžių nebus. Pagal nau
ją įstatymą ii dabar rinksis 
kas du metai. Išsiskirstyda
mi politikieriai buvo nubal
savę pasiimti sau po $1,000 
iš valstijos iždo “algos” už 
ateinančius metus, kuomet 
jie nieko neveiks. Guberna
torius atsisakė šitą vagystę 
legalizuoti, tuomet žemes
nysis legislatures butas su
mušė jo veto ir nutarė pasi
imti po $1,000 be jo parašo, 
tačiau senate tinko dviejų 
balsų jr bilius nepraėjo. 
Tuomet politikieriai nutarė 
pasiimti iš iždo nors “kelpi- 
nigių” $38,850. Tai išeina 
apie po $140 kiekvienam.

Prieš išsiskirstant, legis
liatura uždėjo 2 centų mo
kesčių ant kiekvieno pake
lio cigaretų ir pakėlė 100%; 
mokestį ant svaiginamų gė
rimų.

Biznierių išvažiavimas ant 
jūrių pavyko gerai.

Pereitą nedėldienį nauja 
lietuvių biznierių organiza
cija buvo išplaukus laivu 
ant jūrių pažuvauti. Tiesa, 
žuvys nelabai kibo, bet šiaip 
išvažiavimas buvo labai 
smagus. Buvo graži kompa
nija ir iš Worcesterio atva
žiavusi, Kriaučialis, Dva
reckas, Vaitkevičius ir ke
liūtas kitų gerų sportu. Iš 
viso buvo apie 130 žmonių 
ant laivo. Norėjusių važiuot 
buvo daug daugiau, bet ne
buvo daugiau bilietų. Di
džiausią žuvį ištraukė 
southbostonietis V. Taruš- 
ka, taigi jam ir pii'mas pri
zas teko.

Darijaus legijonieriai va
žiuos New Yorkan su benu.

Mums praneša, kad Dari
jaus legijonieriai yra nutarę 
važiuoti į Lietuvių Diena 
New Yorko parodoj su benu, 
specialiu traukiniu. Kadan
gi Lietuvių Diena bus 10 
rugsėjo, nedėldienį, tai le
gijonieriai išvažiuos iš Bos
tono subatos naktį. Iš ryto 
jie bus jau New Yorke. Ap- 
sipraus, susišukos, pavalgys 
ir bus kaip tik gatavi Lietu
vių Dienos iškilmėms. Va
kare paims traukinį atgal ir 
panedėlio rytą vėl bus Bos
tone. Jie mokės už šitą 
“round trip” kelionę po 
$3.50 nuo žmogaus. Jei kas 
norėtų su jais kartu važiuo
ti, galėtų gauti tą patį nupi- 
ginimą, tik iš kalno turi su 
jais susižinoti.

Bostono lietuvių legijo
nieriai turi gražų savo jau
nuolių beną. Jauneliai jau 
turi įsigiję savo uniformas 
ir instrumentus; jie gražiai 
išrodo ir gražiai pagriežia. 
Mes manom, kad Lietuvių 

i Dienoje jie puikiai bosto
niečių vardą užrekomen- 
duos.

nuo gyventojų skundų, kadi 
po numeriu 103 Cottage st. I 
per naktis girtuokliaujama 
ir ke’iamas triukšmas. Taigi 
pereito nedėldienio naktį še
ši policmanai nuvažiavo te
nai kiatos daryti. Jie pabar
škino į duris ir duiys buvo 
atidarytos. Bet paaiškinus 
policijai, kad ji atvyko kra
tos daryt, šeimininkas 
Kench davė durimis polici
jos saržentui j veidą ir norė
jo duris užtrenkti; tas ta
čiau nepavyko ir policija įsi
veržė į vidų. Ji rado tenai: 
apie 200 bonkų alaus ir deg
tinės. Pradėjus policijai tą 
tavorą konfiskuoti, iššokęs 
iš kito kambario Kencho sū
nūs kirto bonka vienam po- 
licmanui per galvą. Ant ki
tų policmanų puolė kiti Ken
cho sūnus, 2 dukterys ir jų 
motina. Buvę Kenchų “spy- 
kyzėj” keturi girti vyrai irgi 
prisidėjo prie muštynių. Ke
turi policmanai buvo taip 
sumušti, kad juos reikėjo 
vežti ligoninėn. Paskui bu
vo pašaukta, da 20 policma
nų ir visa Kenchų šeima bu
vo areštuota.

Del $3.50 nužudė žmogų ir 
patys sudegė elektros kėdėj

Pereitą sąvaitę Charles- 
towno kalėjime buvo nužu
dyti elektros kėdėj du jauni 
banditai, Wallace Green, 
20 metų amžiaus, ir Walter 
Sauveur, 19 metų amžiaus, 
kuriedu pereitais metais 
plėšimo tikslais užmušė 
krautuvninką ir atėmė iš jo 
$3.50.

Kadangi tikrasis budelis 
Elliott dabar sirgo, tai jo 
vieton buvo surastas nie
kam nežinomas “Mr. X,” 
kuris už $300 apsiėmė tą 
naktį abudu kaliniu nužu
dyti. Bet kaip “mėgėjui,” 
jam tas biaurus darbas bai
siai nesisekė. Greeną nužu
dyti jam ėmė net 21 minutę. 
Tai buvo pasibaisėtinas 
vaizdas ir dėl to mirtięs 
bausmės oponentai dabar 
pradėjo kelti protestus. Le- 
gislaturoj jau kilo sumany
mas panaikinti “barbarišką 
ir nežmonišką” elektros kė
dę, o jos vieton įvesti nuo
dingų dujų kamerą, kur pa
smerkti prasikaltėliai troš
kinami dujomis, lyg tai jau 
butų “žmoniškas” būdas.

Adv. Grigalius paskirtas 
Korporacijų asistentu.

Policija suėmė Antaną 
Vaitkuną.

Pereitą savaitę Bostono 
policija suėmė Joną Vaitku
ną, 23 metų amžiaus lietu
vį iš Needhamo. Ji radusi jį 
gulint Spaulding Moss Co. 
trobesy. Kadangi šios kom
panijos krautuvė jau tris 
kartus buvo išplėšta, ir J. 
Vaitkunas yra pas ją tarna
vęs, tai policija apkaltino jį 
tais plėšimais ir sako, kad 
jis jau prisipažinęs prie kal
tės. Jis pavogęs iš jos 4 ma
tavimo instrumentus, kurie 
kainuoja apie $900, o jis vi
sus juos pardavęs už $20. Ši 
kompanija parduoda viso
kius braižybos ir matavimo 
įrankius.

Lankėsi inž. Denbinas.
Šią sąvaitę Bostone lan

kėsi inž. Denbinas su žmo
na. Svečiai buvo užėję “Ke
leivio” redakcijon ir papa
sakojo naujienų apie Balti- 
morę, kur jiedu gyvena jau 
keliolika metų. Dejibinas y- 
ra senas bostonietis ir čia 
gyvendamas baigė Massa
chusetts Technologijos In
stitutą. Dabar jis tarnauja 

1 kaip elektros inžinierius 
prie Baltimore® gatvėkarių 

I kompanijos.
---- ;—— w

Daug žmonių susižeidžia 
maudyklėse ant stiklų.
Dabar, kai juroj maudosi 

tūkstančiai žmonių, tai j Bo
stono ligonines kas diena 
atvežama po keliolika žmo
nių susižeidusių ant sudau
žytų stiklų. Mat, nekultūrin
gi žmonės, ypač jauni vai
kėzai, išgėrę gėrimus, tuš
čias bonkas svaido į vande
nį arba daužo ant smėlio. 
Todėl sveikatingumo depar
tamentas išleido įspėjimą 
publikai, kad maudyklėse 
niekas nedaužytų stiklų.

Viešnia iš Patersono, N. J.
Pereitą sąvaitę “Kelei

vio” įstaigą aplankė draugė! 
Ona Saulėnienė iš Paterson, j 
N. J. Ji yra gera “Keleivio” 
skaitytoja ir labai norėjo1 
pamatyti, kaip yra padaro
mas laikraštis. Pamačiusi 
dideles mašinas, milžiniš
kus popieros ritulius ir kaip 
nuo metalo atsimuša ant po
pieros raidės bei paveikslai, 
viešnia labai džiaugėsi, kad 
dabar jau žinosianti, kaip 
pasidaro “Keleivis.”

Žinyčios Paskaitos ir Svar-1 
bus Pranešimai.

Rugpiučio-Aug. 20 d., ne- • 
dėlioję, 11 vai. ryte, Dr. D. 
Pilka kalbės temoje: Šir
dies ligos.
' Rugpiučio-Aug. 27 d., ne
dėlioję, 11 vai. ryte, Dr. J. 
Borisas kalbės temoj: Akys 
ir jų priežiūra. j

Žinyčios išvažiavimas į- 
vyks nedėlioję Sept.-Rugsė- 
jo 17 d., Lietuvių Tautiška
me parke, Montello, Mass. 1

Lietuvių Žinyčios ofisas 
bus uždarytas iki RugpiuČio 
(August) 30 d., iš priežas-Į 
ties, kad min. B. F. Kubilius 
išvažiavo atostogauti.

Pasilinksminkite!
RugpiuČio 20 d., nedėlio

ję, Liet. Moterų Ratelis ir 
Kultūros Kliubas rengia 
draugišką išvažiavimą į 
Blue Hills prie Houghtons 
ežero, ten galima ir maudy
tis. Bus įvairių žaislų, gar
džių užkandžių ir etc. Bušai 
išeis 1 valandą nuo Liet. Ži
nyčios, 4-th ir Atlantic sts., 
So. Bostone. Visi dalyvau
kite šiame pasilinksminime.

Reng.

Bostono lietuvis adv. Jo
nas Grigalius tapo paskirtas 
Bostono miesto korporaci
jos advokatu. Jis įpareigo
tas teisių departamento 
prie nuosavybių dokumen
tų pervedimo. Adv. Griga
lius baigė Bostono kolegiją 
1931 m. ir Bostono Kolegi
jos teisių mokyklą 1934 m. 
Gyvena su tėvais 16 Tho
mas Park, South Bostone ir 
turi savo ofisą 598 Broad
way. Pastaruoju laiku adv. 
Grigalius dirbo prie Boston 
Housing Authority teisių 
skyriuje.

Jis yra nariu So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos, 
buvęs šv. Petro parapijos 
choro prezidentas ir akty
vus politikoje. Jo paskyri
mas miesto korporacijos ad
vokato asistentu, lietuviams 
reikšmingas, nes pirmiau 
politikieriai lietuviams jo
kių vietų prie valdžios dar
bų neskirdavo, nes dabar 
pradeda prisimint ir lietu
vius. Reporteris.

Radio programa.
Šeštadienio, Augusto 19, 

programa per stotį W0RL, 
nuo 8:00 ryto: (1) žinios; 
(2) muzika; (3) Radio 
kontestas.

Se! madienio, Augusto 20, 
programa per tą pačią stotį 
nuo 9:30 ryto bus sekanti: 
(1) Joe Venner’s orkestrą 
iš So. Bostono; (2) Lyros 
choias iš Gardnerio vado
vaujant Adelei Mažeikaitei- 
Cunningham; akompanistė 
Rožė Evaniukiutė.

Steponas Minkus.
____________

Penki dideli Kambariai 
su visais parankamais

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku, j 

“Keleivio” name, 253 | 
Broadway, So. Bostone.

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLU, I 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS I 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
rno,, 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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi, ir šventadieniai, 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kan'o Inman »t. arti Central iky. 

(AMBRIDGE. MASS.

TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVE DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų"
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdo».

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną.
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar*
180 HUNTINGTON AVE..

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

Kubiliuno radio programa.
RugpiuČio 20, nedėlioję, 

nuo 8:30 ryto, iš stoties 
WC0P 1120 k. Programą 
pildys dainininkė Marijona 
Mikėnaitė ir Worcesterio 
Aido choro merginų grupė 
vadov. J. Karsokienei.

K
DARBO 1

Prei
Ančioje 
frt) Amei

Klaidoje

Prene
Arentoje 
Klaidoje ii

Valstijų
Apskelbimų
Kreipiantis
grsaokite:

K
5J Broad’

I.l.fonaa 11114

MEDICINOS DAKTARAS 

t . J. J11KOLĄ1T1S 
Valanrioa- nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*. 
i»7 HUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS. •-

ADF. konferencija pasmer
kė gubernatorių.

Amerikos Darbo Federa
cijos konferencija pasmer
kė republikonų gubernato
rių Saltonstallą kaip darbi
ninkų priešą ir streikų lau
žytoją. Jis atėjęs konferen- 
cijon bandė teisintis, bet de
legatai ji nubaubė. Barre 
miestely jis ir dabar laiko 
šteito policiją audėjų strei
kui laužyt.

Kazys Savickas sunkiai 
susižeidė.

Kazį Savicką ištiko dide- b 
lė nelaimė. Malevodamas Q 
namus jis pereitą sąvaitę S 
nukrito nuo kopėčių ir labai R 
sunkiai susižeidė. Savickas R 
yra senas bostonietis ir pla- R 
čiai Bostono lietuviams ži- R 
nomas. S

Nuo West Bostono tilto R 
šį panedėlį nušoko juros ka- R 
nalan graži juodaplaukė 
mergina. Ugniagesiai ją iš
traukė. Kodėl ji skandinosi, 
ji nesako.

šią sąvaitę tikimasi jau 
iškelti submariną “Squalu- 
są,” kuris yra nuskendęs j 
šiaurę nuo Bostono.

Šį panedėlį iš Newfound- 
lando sugrįžo Bostono žve
jai, kurie buvo išvykę tenai 
dirbti vienai žvejų firmai. 
Sako, kad Kanados firma 
pasiūliusi jiems tik $40 per 
mėnesį, kai tuo tarpu Jung-Į 
tinėse Valstijose žvejams j 
mokama po $90 per mėnesį.

Brighton ir Harvard ave
niu kiyžgatvv šį panedėlį į- 
strigo į stiytkarių bėgius 5 
metų mergaitės koja ir gat- 
vėkaris užmušė mergaitę 
ant vietos. Sunkiai buvo su
žeista ir jos motina, kuri 
stengėsi ją išgelbėt.

Parsiduoda Namas
8-nių ruimų su storu, dviejų karų 

garadžius. Matyt galima bile laiku.
Stanley Zdanauskas (2)'

75 — 5th st., E. Cambridge, Mass.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Tel. SOU 2805
DAKTARAS I

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vnkare.

Sercdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

417 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Į Real Estate & Insurance
J 414 W. BROADWAY1.
t SOUTH BOSTON, MASS.
j Office Tel. So. Boston 9048.
j RES. 251 CHESTNUT AVE., 

Jamaica, Plain, Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam

pinis muro namas, keturios šeimy
nos po 6-is ruimus, gerai ištaisyti ir 
3 storai be lysų, tinkami visokiem 
bizniam arba saliunui. Puiki vieta, 
namas pilnai apgyventas. Ramios 
$170.00 j mėnesį. Parduodu pigiai. 
Savininką galima matyt ant 3-čio 
flioro: (3) J

15 Lafield st., Dorchester, Mass.

URCA Victor |
Console Radios

Prirengti television, kurie ateina madon!
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Pritaikyti Telcvisiti Aparatams, Kuriuos Galima Pirkti 

Atskirai Kuomet Televisiu Programai Prasidės!
•6 Tūbų Visom Bangom •Victrola Prijungtuyas
•3 Ruožų Priimtuvas
•Stipria Antena

•Guzikais Nustatomas
° 12 colių Dynamic Garsiakalbis

RCA VICTOR FONOGRAFAS
Pirmą kartą tokia kaina! ()C
Prijungk prie bile AC radio. /'
Su kristaliniu suktuku. "

LENGVI IŠMOKĖJIMAI!

ROLAND KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS 

Tel. SOU 4649o n

A.M. Dambrauskas ,
Karpenteris, Penlorius

Ablenai taisau viską prie Namo i 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie Namo [ 
pataisymo, kreipkitės pas mane. , 
Darbas bus padarytas patenkinan- j 
čiai ir prieinama kaina.

371 SILVER STREET.
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822 
OFISAS: 315 E Street, '

Broadway Radio 
and Electric Shop 

702 E. BROADWAY 
(kampas K Street) 

So. Boston, Mass.
Tel. SOU 1130

Parduodam ir Taisom 
RADIOS 

Turim 17 metų patyrimo. 
BEN. GEDAMINSKI, Manager.

Cel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 

~'1 nuo 7 iki 9.
"Seredom 9 iki 12 

ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

BENDRAS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
RENGIA 50 DRAUGIJŲ IR KLIUBŲ

RUGSEJO-SEP. 0
Nedeldienp prieš Labor Dap EL||

VOSE PAVILION
MAYNARD, MASS.

$150.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS TIKĖTŲ.
GALĖSIT LAIMĖT NUO $5.00 IKI $50.00.

KALBĖS ŽURN ALISTAS IŠ LIETUVOS J. JURGINIS IR 
STUDENTAS K. MICHELSONAS IŠ BRO OKLYNO.

GROS L. BUINIO ORKESTRĄ.
Visi lietuviai kviečiami šiame puikiame parengime dalyvauti.

y

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN
FURNITURE CO. ,

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured
Movers)

Pcrkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

©
Telephone 

south
f' ' Boston • ’ ,

_ • 1058
STUDEBAKER AUtOtflOBIUU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir <■ 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

ISDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,
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